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διάλογος

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

Θά θέλαμε νά σᾶς ἐνημερώσουμε ὅτι
τό περιοδικό μας, «Διάλογος», κυκλο
φορεῖ σέ 6.000 ἀντίτυπα καί στέλλεται
ταχυδρομικά στούς παραλῆπτες του. Ὁ
«Διάλογος», ὅπως γνωρίζετε, διατίθεται
δωρεάν σέ ὅποιον μᾶς τόν ζητήσει. Μέ
χρι τώρα ἀποστέλλονταν μέ μειωμένο
ταχυδρομικό τέλος λόγῳ τῆς ἐπιχορη
γήσεως τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν
πρός τά διάφορα ἔντυπα (ἐφημερίδες
καί περιοδικά). Ἡ Γενική Γραμματεία
Ἐπικοινωνιῶν καί Ἐνημέρωσης τοῦ
Ὑπουργείου κάλυπτε περίπου τά 3/4
τοῦ κόστους τῶν ταχυδρομικῶν τελῶν.
Ὅμως ἀπό 1ης Αὐγούστου 2011, στά
πλαίσια τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως καί
τοῦ Μνημονίου ΙΙ, τό Ἑλληνικό κράτος
κατήργησε τό δικαίωμα τοῦ μειωμένου
ταχυδρομικοῦ τέλους καί, φυσικά καί
γιά τό περιοδικό μας. Ἔτσι, γιά κάθε
τεῦχος τοῦ «Διαλόγου» καλούμαστε νά
καταβάλουμε ὑπέρογκα ἔξοδα ἀποστο
λῆς.
Ἐνώπιον αὐτῆς τῆς νέας καταστάσε
ως, εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά λάβουμε
μία σειρά μέτρων, ἔτσι ὥστε καί νά ἐπι
βιώσει ὁ «Διάλογος» καί νά συνεχίσει
νά φτάνει δωρεάν σέ ὅσους τόν ἔχουν
ἀνάγκη κι ἐπιθυμοῦν νά τόν λαμβά
νουν.
Ὡς πρῶτο μέτρο θεωροῦμε ὅτι θά
μποροῦσε νά μειωθεῖ ὁ ἀριθμός τῶν
τευχῶν. Αὐτό θά ἐπιτευχθεῖ ἄν ἀφαι
ρέσουμε ἀπό τή βάση δεδομένων μας
κάποιους παραλῆπτες πού στήν πραγ
ματικότητα δέν ὑφίστανται.
Ὑπάρχουν καταχωρημένοι στή βάση
μας παραλῆπτες, πού ἐκδήλωσαν ἐν
διαφέρον γιά τό περιοδικό πρίν πολλά

χρόνια, ἀλλά σήμερα ἄλλαξαν διεύ
θυνση, χωρίς νά μᾶς ἐνημερώσουν, ἤ
δέν ἐνδιαφέρονται πλέον γιά διαφόρους
λόγους. Συχνά μᾶς τηλεφωνοῦν πρώην
γείτονες παραληπτῶν πού δέν ὑπάρ
χουν στίς διευθύνσεις πού στέλλεται τό
περιοδικό, γιά νά μᾶς ἐνημερώσουν νά
μή στέλλεται ἄδικα.
Γιά νά ἀντιμετωπίσουμε τό πρόβλη
μα αὐτό, παρακαλοῦμε ὅλους τούς πα
ραλῆπτες τοῦ περιοδικοῦ νά ἐπικοι
νωνήσουν μαζί μας τηλεφωνικῶς ἤ
γραπτῶς (τηλ. 210 6396 665) καί νά
μᾶς δηλώσουν ὅτι ἐπιθυμοῦν νά συ
νεχίσουν νά λαμβάνουν τό περιοδικό.
Ἀπό τήν ὑποχρέωση αὐτή ἑξαιροῦνται
ὅλοι οἱ συνδρομητές μας πού στέλλουν
κάποια προαιρετική οἰκονομική ἐνίσχυ
ση ἤ ἔχουν ἐπικοινωνήσει μαζί μας μέ
ὁποιονδήποτε τρόπο (μᾶς τηλεφώνη
σαν, μᾶς ἔγραψαν, μᾶς ἔστειλαν σχε
τικό ὑλικό κ. ἄ.). Εἶναι πολύ σημαντικό
γιά μᾶς νά γνωρίζουμε ποιοί συνδρο
μητές τοῦ «Διαλόγου» συνεχίζουν νά
ἐνδιαφέρονται καί ποιῶν οἱ διευθύνσεις
συνεχίζουν νά ἰσχύουν.
Τέλος, θά θέλαμε νά εὐχαριστήσου
με θερμά ὅλους ὅσους συνεργάζονται
μαζί μας στή σύνταξη καί κυκλοφορία
τοῦ περιοδικοῦ μας καί ὅσους μᾶς στη
ρίζουν οἰκονομικά στή δύσκολη πράγ
ματι, ἀλλά πολύτιμη αὐτή προσπάθειά
μας.
Θά θέλαμε νά διαβεβαιώσουμε ὅλους
ὅσους ἀγαποῦν τό περιοδικό μας ὅτι θά
κάνουμε τά πάντα ὥστε νά συνεχίσει
νά ἐκδίδεται ὁ «Διάλογος» καί νά ἀπο
στέλλεται δωρεάν σέ ὅσους τόν ἔχουν
ἀνάγκη.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Μιά ὁμολογία ἑνός πρώην θύματος
(α’ μέρος)
Ἡ ἀπελευθέρωση ἑνός θύματος ἀπό τά
δεσμά τῆς πλάνης (αἵρεσης ἤ παραθρη
σκείας) εἶναι μιά πολύ δύσκολη ὑπόθεση.
Εἶναι πρωτίστως ἕνας ὁλοκληρωτικός συγ
κλονισμός τοῦ ἴδιου τοῦ θύματος, πού χω
ρίς τήν Χάρη τοῦ Χριστοῦ μπορεῖ νά ὁδηγη
θεῖ στήν καταστροφή καί τήν ἀπόγνωση.
Δέν εἶναι σπάνιο ἡ ἀπογοήτ ευση ἀπό τήν
διάψευση τῶν ὀνείρων καί τῶν ἐλπίδων
πού εἶχε στηρίξει ὁ ὀπαδός στόν «ἀρχηγό»
(γκουροῦ ἤ μεσσία) καί στήν ὁμάδα του νά
τόν ὁδηγήσουν σέ ἀπεγνωσμένες ἐνέργει
ες καί σέ πράξεις αὐτοκαταστροφῆς.
Εἶναι ἀκόμη δύσκολη ἡ θέση τῆς οἰκογέ
νειας πού ἔχει τό πρόβλημα, ἀφοῦ ἔντεχνα
καλλιεργήθηκε ἀπό τήν «ὁμάδα» στήν ψυ
χή τοῦ ὀπαδοῦ ἡ πεποίθηση ὅτι ἡ οἰκογέ
νειά του καί ὅσοι τῆς συμπαραστέκονται
εἶναι οἱ «ἐχθροί».
Εἶναι τέλος δύσκολη καί λεπτή ἡ θέση
ἐκείνων πού θά θελήσουν νά συμπαρα
σταθοῦν καί νά βοηθήσουν στήν ἀπεξάρ
τιση τοῦ θύματος καί στήν ἐπανένταξή του
στό κοινωνικό σύνολο καί ἰδιαίτερα στήν
Ἐκκλησία.
Στήν μακρόχρονη ἐνασχόλησή μας μέ
τήν ἀντιμετώπιση πολλῶν τέτοιων περι
πτώσεων ἔχομε διαπιστώσει στήν πράξη
πόσο ἐπίπονο καί δυσχερές εἶναι τό ἔργο
αὐτό. Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι ἀπαιτεῖται
γι’ αὐτό βαθειά γνώση τοῦ γενικωτέρου
σκηνικοῦ τῆς σύγχρονης πλάνης, τῶν με
θοδεύσεων καί τῶν τεχνικῶν πού χρησι
μοποιοῦν οἱ ποικίλες αἱρέσεις καί ἰδιαίτε
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τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ,
Γραμματέως τῆς Σ. Ἐ. ἐπί τῶν αἱρέσεων

ρα τοῦ τρόπου «χειρισμοῦ» τῶν θυμάτων
τους. Καί πάνω ἀπ’ ὅλα ἀπαιτοῦνται με
γάλη ὑπομονή καί ἐπιμονή, στοργή, ἀλη
θινή ἀγάπη, κατανόηση, διάλ
 ογος, ἀληθι
νή φροντίδα, διάθεση πολλοῦ χρόνου καί
θερμή προσευχή.
Ἡ προσπάθεια ἐξ ἄλλου τῆς Ἐκκλησίας
μας εἶναι, ὄχι μόνο νά ἀπελευθερώσει ἕνα
θῦμα ἀπό τά θανατηφόρα ἐνίοτε δίκτυα
τῆς σύγχρονης πλάνης, ἀλλά καί νά τό
ἐπανεντάξει ὑγιῶς στήν κοινωνία καί ἰδι
αίτερα στήν Ἐκκλησία. Μόνο τότε θά εἶναι
βέβαιο ὅτι τό τραυματισμένο καί ταλαιπω
ρημένο ἀπό τήν αἵρεση ἄτομο θά νοιώσει
τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί τῶν ἐν Χριστῷ
ἀδελφῶν του, θά βρεῖ τό «νόημα τῆς ζωῆς»
καί θά μπορέσει νά ἀναπνεύσει ἐλεύθερα
καί νά ζήσει θεραπευμένο ἀπό τίς πληγές
του.
Καί δέν πρέπει νά ἀγνοεῖται τό γεγο
νός ὅτι τό πρώην θῦμα κουβαλᾶ μαζί του
ἕνα σωρό διεστραμμένες διδαχές τῆς ὀρ
γάνωσης στήν ὁποία ἀνῆκε, ἀτέλειωτα
ἐρωτηματικά, ἀμφιβολίες καί ἀμφισβητή
σεις. Ἀκόμη, ἔχει καλλιεργηθεῖ μέσα του
τό αἴσθημα τῆς ἐνοχῆς γιά τό ἐνδεχόμενο
ἀποχώρησής του ἀπό τήν ὁμάδα, μετά τόν
«πνευματικό βιασμό» καί τίς ἀπειλές πού
ἔχει ὑποστεῖ μέσα σ’ αὐτή.
Γι’ αὐτό ἡ ἀπελευθέρωση ἑνός θύματος
τῆς πλάνης εἶναι μιά ἡρωϊκ
 ή πράξη, πρω
τίστως γι’ αὐτό τό ἴδιο τό θῦμα καί συγχρό
νως γεγονός χαρμόσυνο γιά ὅλους ὅσους
ἐγνώρισαν καί ἔζησαν τήν περιπέτειά του.
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Μέσα ἀπό τίς σελίδες τοῦ περιοδικοῦ
μας ἔχομε ἀναφερθεῖ πολλές φορές στίς
ἀρνητικές συνέπειες στά ἄτομα, στήν οἰ
κογένεια καί στό κοινωνικό σύνολο ἀπό
τήν δραστηριότητα τῶν αἱρέσεων. Ἔχομε
ἀκόμη καταγράψει τίς γνῶμες πολλῶν
ἐμπειρογνωμόνων γιά τόν τρόπο ἀπεξάρ
τισης τῶν θυμάτων ἀπό τά «ψυχοναρκωτι
κά» τῶν νεοφανῶν αἱρέσεων. Πρωτοπόρος
στόν τομέα αὐτό, - θεωρητικά μέ τά βιβλία
του καί πρακτικά μέ τήν ποιμαντική μέρι
μνά του - ὑπῆρξε ὁ μακαριστός π. Ἀντώ
νιος Ἀλεβιζόπουλος1.
Στό παρόν ἄρθρο θά μεταφέρομε μιά
ὁμολογία πού μᾶς κατέθεσε ἕνας «ἀπελεύ
θερος» ὀπαδός τῆς πλάνης. Μέσα σ’ αὐτή
τήν ὁμολογία καταγράφονται καί ἐπιβε
βαιώνονται, στήν πράξη, ὅσα κατά καιρούς
ὑποστηρίξαμε γιά τίς μεθόδους δραστη
ριότητας τῶν αἱρέσεων. Στό κείμενο αὐτό
φαίνονται καθαρά οἱ ἀρνητικές καί ἐπικίν
δυνες συνέπειες πάνω στά θύματα τῶν αἱ
ρέσεων ἀπό τήν ἔνταξή τους στίς διάφορες
αἱρετικές και παραθρησκευτικές ὁμάδες,
ἀλλά προβάλλει καί ἡ ἐλπίδα πού πάντοτε
ὑπάρχει γιά κάθε θῦμα νά βρεῖ τό θάρρος
καί νά ζήσει τή στιγμή τῆς ἀπελευθέρωσής
του ἀπό τά δεσμά τῆς δουλείας, στήν ὁποία
εἶχε βρεθεῖ, πιθανῶς ἀπό ἄγνοια καί χωρίς
νά ἀντιλαμβάνεται τί ἀκριβῶς εἶχε κάνει.
Ἐμεῖς δημοσιεύομε ἐδῶ τήν ὁμολογία
αὐτή, ὄχι μόνο γιατί ἐπιβεβαιώνει τίς θέ
σεις μας καί τίς ἀπόψεις μας γιά τούς κιν
δύνους πού ἐλλοχεύουν ἀπό τήν ἔνταξη
νέων κυρίως ἀνθρώπων στίς ὁμάδες τῆς
σύγχρονης πλάνης, ἀλλά καί διότι, ἀφ’ἑ
νός μέν, θά βοηθ
 ήσει στό νά φανεῖ, μέσα
1. Βλ. κυρίως τά βιβλία του:
1. Ποιμαντική ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων καί τῆς
παραθρησκείας.
1. Ὁμάδες ἀσυμβίβαστες μέ τήν Ὀρθόδοξη Πίστη.
1. Ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων, προβληματική καί
στρατηγική.
1. Ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων καί τῆς παραθρησκεί
ας. Πρακτικός ὁδηγός γιά τήν οἰκογένεια.
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ἀπό τήν πράξη, τό μέγεθος τῆς ἀπειλῆς
ἀπό τή δραστηριότ ητα τῶν ὁμάδων αὐτῶν
καί, ἀφ’ἑτέρου, θά δώσει τήν ἐλπίδα - σέ
ὅσους ζοῦν μέ τό πρόβλημα - ὅτι πάντο
τε, μέ τή χάρη τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ὑπάρχει
φῶς στό σκοτεινό τοῦνελ τῆς αἵρεσης, στό
ὁποῖο οἱ ἴδιοι ἔχουν ἐγκλωβιστεῖ ἤ τά μέλη
τῆς οἰκογενείας τους.
α) Ἡ δουλεία
Νέος, λοιπόν, ὁ «ἀπελεύθερος» τῆς πλά
νης στήν περίπτωσή μας, μέλος εὐυπόλη
πτης κοινωνικά οἰκογένειας, σπουδαστής,
μέ καλή παιδεία καί ἀγαθές προθέσεις
καί ὁράματα. Θά λέγαμε, καλοπροαίρε
τος νέος, μέ ἀρχές καί μέ μέλλον εὐοίων
 ο.
Παράλληλα μέ τίς σπουδές του, ὅπως συμ
βαίνει μέ πολλούς νέους, ἀναζητοῦσε νά
δεῖ βαθύτερα τά πράγματα, νά δώσει καί
νόημα στή ζωή του. Ἔτσι λοιπόν ὁμολογεῖ:
«Ἤθελα νά μέ ὁρίσω ἰδεολογικά ὡς μιά ὀν
τότητα, ψάχνοντας γιά ἀπαντήσεις γιά τά
πάντα ἀπό παντοῦ». Δικαιολογημένη καί
ἐπαινετή ἡ ἀγωνία του καί ἡ προσπάθειά
του.
Ὅμως, καταγράφει ὁ ἴδιος δύο μειονε
κτήματά του. Τό ἕνα: «Γιά τόν Χριστό εἶχα
ἁπλῶς ἕναν ἄκρατο θαυμασμό καί σεβασμό
πρός τό πρόσωπό Του, ἀλλά καμία σχέση μέ
τά δῶρα τῆς Ἀνάστασής Του». Καί τό δεύτε
ρο: «Ὄντας μακριά ἀπό τό σπίτι μου καί τήν
οἰκογένειά μου προσπαθοῦσα νά βρῶ κάτι ἤ
κάποιον πού θά μέ καθοδηγοῦσε στήν ἀνα
ζήτησή μου αὐτή».
Ἐδῶ καταγράφονται δύο ἀπό τίς πιό
βασικές αἰτίες πού ὁδηγοῦν στήν πλά
νη. Ἡ ἄγνοια καί μάλιστα πάνω σέ ζωτι
κούς ὀντολογικούς προβληματισμούς καί
ἡ ἐλλιπής κατήχηση τοῦ νέου. Καί ἔπειτα
ἡ κατάσταση «ὑψηλοῦ κινδύνου» τοῦ νέ
ου σπουδαστή, ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν
οἰκογένειά του. Καί οἱ δύο καταστάσεις
δημιουργοῦν στήν ψυχή του κενό, μονα
ξιά, ἀνάγκη διαλόγου καί στήριξης «γιά
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τά πάντα ἀπό παντοῦ». Στήν ἀναζήτη
σή του αὐτή ἐμφανίζεται ὁ «φωτισμένος
σωτήρας», εἴτε αὐτός λέγεται γκουροῦ ἤ
μεσσίας ἤ «δάσκαλος» ἤ ψυχοθεραπευτής
κ.ο.κ., γιά νά «καλύψει τό κενό». Βέβαια ὁ
καλόπιστος καί ἀνυποψίαστος νέος, βλέ
ποντας ἕναν «βομβαρδισμό ἀγάπης» ἐκ
μέρους τοῦ «δασκάλου», σκλαβώνεται ἀπό
τό «ἐνδιαφέρον» του, τόν ἐκλαμβάνει ὡς
«παντογνώστη» -ὅπως τοῦ παρουσιάζεται
- καί «ἀνιδιοτελῆ» -ὅπως λέει- καθοδηγητή
του, τόν ἐμπιστεύεται τυφλά καί δέχεται
ἀνεπιφύλακτα τήν προσφορά του. Ἔτσι ὁ
νέος ἀρχίζει νά συζητεῖ μαζί του «γιά θέμα
τα μεταφυσικά καί παραφυσικά».
Ἐκεῖ ἄκουσε ὁ ὑποψήφιος ὀπαδός γιά
«ὁράματα», γιά «ἐπιταγές τοῦ Θεοῦ», γιά
«ἐκλεκτούς», γιά «γνώση» καί μάλιστα «μυ
στική», γιά «δυνάμεις», πού θά ἀποκτοῦ
σαν οἱ «ἐκλεκτοί» κ.ο.κ.
Ἐντυπωσιάστηκε ὁ νέος καί παραδόθη
κε ὁλοκληρωτικά στόν «δάσκαλο». Σημει
ώνει ὁ ἴδιος: «Μή ἔχοντας στέρεες βάσεις
νά ἀντικρούσω τά ὅσα μοῦ ἔλεγε πείστηκα
πώς ὄντως ἦταν ἕνα ἄτομο μέ Θεία ἀποστο
λή. Τόν ἄφησα λοιπόν νά μέ καθοδηγήσει
ἐνῶ θά τόν βοηθοῦσα ὅσο μποροῦσα στή θεί
α του ἀποστολή. Ἡ ἀρχή αὐτῆς τῆς σχέσης
μας βρῆκε αὐτόν στό ρόλο τοῦ δασκάλου καί
ἐμένα στό ρόλο τοῦ μαθητῆ».
Σιγά σιγά ἄρχισε ὁ νέος νά αἰσθάνεται
ὅτι πράγματι εἶναι κι αὐτός ἕνας «ἐκλε
κτός»: «Ἔνιωθα ξεχωριστός ἀπό τούς ὑπό
λοιπους συνανθρώπους γύρω μου, ἐκλε
κτός. Δέν ἤμουν πιά ἕνα ἀσήμαντο παιδί πού
προσπαθοῦσε νά βρεῖ ἀπαντήσεις μέσα στά
πλήθη, ἤμουν πιά μιά ὀντότητα πού ἀντίθε
τα μέ τούς ἄλλους ἔψαχνε ἀπαντήσεις γιά
ἀνώτερα πνευματικά θέματα καί γι’ αὐτό ὁ
Θεός τοῦ τίς ἔδωσε μέσα ἀπό ἕνα πνευματι
κό ἄτομο».
Στή φάση αὐτή ὁ νέος ὀπαδός δέν εἶ
ναι σέ θέση νά ἀντιληφθῆ ποῦ στοχεύει ὁ
«δάσκαλος». Δέν ὑποτεύεται καί δέν μπο
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ρεῖ νά φανταστεῖ ὅτι ὁ ὅλος χειρισμός του
ἀποβλέπει στήν ὁλοκληρωτική ὑποδού
λωσή του, στήν ἐκμηδένιση τῆς προσωπι
κότητάς του καί στήν τυφλή ὑποταγή του
στά σχέδια, στούς σκοπούς καί στά ἰδιοτε
λῆ συμφέροντα τοῦ «δασκάλου». Γι’ αὐτό
ὅταν ἄρχισε νά προβάλλει «ἀντιστάσεις
ἀμφισβητώντας τον φέροντάς του λογικά
ἐπιχειρήματα», τότε ἄρχισε ὁ «δάσκαλος»
τίς «ἀποκαλύψεις», μέ τίς ὁποῖες «ἔπεισε»
τελικά τόν «μαθητή» του γιά τήν «θεϊκή»
του ἀποστολή.
Τώρα ὁ «μαθητής» αἰσθάνθηκε «ὄχι μό
νο ἀλαζονικά ξεχωριστός πού (εἶχε) εἶχα
ἐπιλεχθεῖ μέσα ἀπό μία καθόλου τυχαία
σύμπτωση, νά κατέχω τή Γνώση μέσα ἀπό
ἕνα θεόπνευστο ἄτομο, ἀλλά καί σίγουρος
γι’ αὐτή τή Θεϊκή του προέλευση λόγῳ τῆς
ὁποίας δέν εἶχα κανένα δικαίωμα νά τόν ἀμ
φισβητήσω σέ ὁτιδήποτε». Θυμᾶμαι, λέει,
ὅτι «αἰσθανόμουν πιά ἰδιαίτερος ἀφοῦ συμ
μετεῖχα σέ ἕνα ἀπόκρυφο σχέδιο τοῦ Θεοῦ
μέ δυνάμεις οὐσιαστικά προερχόμενες ἀπό
αὐτόν μέσῳ ἑνός ἀπεσταλμένου του».
Ἡ καλλιέργεια τῆς ἀλαζονείας καί τῆς
ὑπεροπτικῆς συμπεριφορᾶς στούς ὀπα
δούς -πού συστηματικά ἐφαρμόζεται σέ
ὅλες αὐτές τίς ὁμάδες- κάνει τό θῦμα νά
βλέπει τούς ἄλλους, τούς ἀμύητους, ὡς ὄν
τα κατώτερα, ἀμαθῆ, ἄξια οἴκτου, ἄν ὄχι
ὡς «βέβηλους».
Ὅπως ὅμως συμβαίνει σέ ὅλες αὐτές τίς
περιπτώσεις, μεγάλο ἐμπόδιο γιά τήν ἐπί
τευξη τοῦ σκοποῦ τῆς ὁμάδας καί τοῦ ἀρ
χηγοῦ εἶναι ἡ οἰκογένεια καί τό παρελθόν
τοῦ ὀπαδοῦ. Γι‘αὐτό, μέσα στίς τεχνικές
πού ἐφαρμόζονται ἀπό τίς ὁμάδες αὐτές,
εἶναι καί ἡ ἀποκοπή τοῦ ὑποψηφίου ὀπα
δοῦ ἀπό τήν οἰκογένειά του καί τό μέχρι
τότε παρελθόν του, ὥστε νά τά ξεγράψει,
νά τά θεωρήσει ὡς «χαμένο χρόνο» καί
λαθεμένη πορεία καί νά ἀναζητήσει μιά
«σωστή» πορεία μέσα στήν ὁμάδα, νά ἀνα
γεννηθεῖ μέσα στό νέο περιβάλλον του.
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Ἔτσι καί ὁ νέος στήν περίπτωσή μας
ὁμολογεῖ: «Θέλησε νά μᾶς κάνει νά ξεκό
ψουμε σταδιακά ἀπό τίς ἄλλες παρέες μας
καί τήν οἰκογένειά μας ἔτσι ὥστε νά εἴμαστε
ὁλοκληρωτικά δικοί του. Ἄρχισε λοιπόν νά
κατηγορεῖ τούς φίλους μας χωρίς νά τούς
ἔχει ἀντικρύσει ἔστω ὀπτικά, πρᾶγμα πού
δέν χρειαζόταν νά συμβεῖ ἔχοντας ὑπέρ
γειες δυνάμεις. Ἡ τεχνική ἦταν ἡ ἑξῆς: μᾶς
ἔλεγε νά περιμένουμε γιά νά δοῦμε πώς
κάποια στιγμή καί οἱ φίλοι καί οἱ συγγενεῖς
μας θά μᾶς τόν κακολογήσουν καί θά μᾶς
ζητήσουν νά ἀπομακρυνθοῦμε ἀπό αὐτόν».
Ἡ «προφητεία» τοῦ «δασκάλου» «ἐπα
ληθευότ αν», βεβαίως, σέ λίγο ὅταν, ὅπως
ἦταν ἑπόμενο, ἡ οἰκογένεια ἀντιδροῦσε
γιά τήν κατάσταση τοῦ παιδιοῦ της. Τό ἐπι
βεβαιώνει ὁ συντάκτης τῆς «ὁμολογίας»:
«Αὐτό βέβαια συνέβαινε ἀφοῦ ὅταν κάποιος
ζεῖ σέ μιά κατάσταση δαιμονική ἡ ἐμφάνισή
του ἀλλάζει ἐσωτερικά καί ἐξωτερικά ἔχον
τας μετατραπεῖ σέ ἕνα ἀλλοπρόσαλο ἀγρίμι
καί οἱ δικοί του ἄνθρωποι πού πραγματικά
τόν ἀγαποῦν ἀνησυχοῦν γι’ αὐτόν».
Ὁ «δάσκαλος», τότε, λέει ὁ νέος τῆς
«ὁμολογίας», «ὅταν μᾶς ἔλεγαν οἱ δικοί μας
ἄνθρωποι νά ἀπομακρυνθοῦμε αὐτός ἀτά
ραχος μᾶς ὑπενθύμιζε τήν πρόβλεψή του
πώς θά συνέβαινε αὐτό καί μεμψίμοιρος με
λαγχολοῦσε γιά τό χλευασμό πού γνώριζε
ἀπό τούς ἀνθρώπους χωρίς λόγο κατά ἕνα
τρόπο μαρτυρικό· τό τελευταῖο στάδιο αὐ
τῆς τῆς τεχνικῆς ἐλέγχου ἦταν τό συμπέρα
σμα πώς στό πρόσωπό του θά βρίσκαμε ἐπι
τέλους τήν ἀληθινή φιλία καί οἰκογένεια».
Ἄν ὁ μέλλων ὀπαδός ἐπιτύχει στά μάτια
τοῦ «δασκάλου» καί σ’ αὐτή τήν «δοκιμα
σία» καί «καταλείψει τόν πατέρα αὐτοῦ
καί τήν μητέρα» γιά χάρη τοῦ «δασκάλου»,
τότε ἔχει ὁλοκληρωθεῖ πλέον τό σχέδιο τοῦ
χειρισμοῦ του καί μπορεῖ νά ἀνήκει στούς
«ἐκλεκτούς». Δηλαδή οὐσιαστικά νά ἔχει
καταστεῖ ἕνα πειθήνιο καί ἄβουλο ὄργα
νο τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ὁμάδας, τό ὁποῖο εἶναι

διάλογος

ἕτοιμο νά δεχθεῖ ὁποιαδ
 ήποτε διδαχή καί
ἐντολή τοῦ «δασκάλου». Πράγμα πού συ
νέβη καί στήν περίπτωσή μας.
Ἔτσι ὁλοκληρώνεται ἡ φάση τοῦ «ποδη
γετισμοῦ» τοῦ ὀπαδοῦ. Μέ τίς τεχνικές αὐ
τές, λέει στήν ὁμολογία του ὁ πρώην ὀπα
δός, ἤμουν ἕτοιμος «νά ἀναγνωρίσω ὁλο
κληρωτικά τή θεϊκή του ἰδιότητα τήν ὁποία
δέν εἶχα κανένα δικαίωμα νά ἀμφισβητήσω
ὄντας ἕνας τρωτός, ἀγνώμων ἄνθρωπος».
Μέ ὅλες αὐτές τίς μεθοδεύσεις ἐπιδιώκε
ται νά πεισθοῦν οἱ ὀπαδοί ὅτι, ὅ,τι κάνουν
τό κάνουν γιά τό καλό τοῦ κόσμου καί τό
δικό τους καλό, γιά τήν δική τους πνευμα
τική ἀνέλιξη, χωρίς νά ὑποψιάζονται ὅτι
ὑπηρετοῦν δουλικά τά συμφέροντα καί τίς
ἐπιθυμίες τοῦ «δασκάλου». Στή συνέχεια,
ὁ «δάσκαλος» κάνει τήν τρομερή «ἀποκά
λυψη» ὅτι «ὁ δεύτερος Μεσσίας ἦταν αὐ
τός». Καί τότε «ἄρχισε γιά πρώτη φορά νά
μᾶς ζητάει νά κάνουμε πράγματα γι’ αὐτόν,
τά ὁποῖα θά μᾶς βοηθ
 οῦσαν νά ἀνέλθουμε
πνευματικά καί νά ἀποκτήσουμε δυνάμεις
μέ τίς ὁποῖες θά τόν βοηθούσαμε νά πολε
μήσει στήν “τελική μάχη”».
Οἱ ὀπαδοί, μετά ἀπό αὐτή τήν «ἀποκά
λυψη» αἰσθάνονταν πλέον ὑπεροπτικά ὡς
ἐκλεκτοί φίλοι τοῦ «δασκάλου», πού τόν
βοηθοῦσαν στήν ἐκπλήρωση τῆς σπου
δαίας ἀποστολῆς του. Τό βεβαιώνει ὁ συν
τάκτης τῆς «ὁμολογίας»: «Μετά ἀπ’ αὐτή
τή φάση ἤμασταν πιά κάτι παραπάνω ἀπό
φίλοι, ἤμασταν μιά ἱερή ὁμάδα ἡ ὁποία ὑπά
κουε στίς βουλές, τά ὁράματα καί τίς θεό
πνευστες ἐντολές του».
Στό τέλος, ὁ «δάσκαλος», γιά νά ἐγ
κλωβίσει, νά «δέσει» μαζί του τόν ὀπαδό,
ἐφαρμόζει τήν ἔσχατη ἐπέμβαση πάνω
στήν προσωπικότητά του, τόν ἐκφοβισμό,
μιά τακτική πού συναντοῦμε σέ ὅλες τίς
αἱρετικές καί παραθρησκευτικές ὁμάδες.
Κι‘α
 ὐτό τό ἐπιβεβαιώνει ὁ συντάκτης τῆς
«ὁμολογίας»: «Ἡ τελευταία φάση γιά νά
μᾶς κάνει ὁλοκληρωτικά δικούς του ἦταν
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τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου (†)
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(ιε’ μέρος)
ΜΕΡΟΣ Γ΄
Αἴτια- Σκοποί- Ἀντιμετώπιση
Ποιά εἶναι τά αἴτια ἐξάπλωσης τῶν αἱ
1. Ἀπό τό ἀνέκδοτο ἔργο του: «Διαβρωτική Ἐπίδρα
ση τῶν “Αἱρέσεων”. Ἀντιαιρετική ποιμαντική στή δεκα
ετία τοῦ 1990».

ὁ ἐκφοβισμός καί ἡ ἐγγύηση πώς μόνο μαζί
του θά εἴμαστε ἀσφαλεῖς».
Οἱ τρόποι καί οἱ μέθοδοι πού ἐφαρμό
ζονται στήν φάση αὐτή εἶναι πολλοί καί
ποικίλοι. Σέ ἄλλες ὁμάδες ζητοῦνται γρα
πτές «ἐξομολογήσεις» τῆς μέχρι τότε ζωῆς
τοῦ ὀπαδοῦ, μέ καταγεγραμμένες ὅλες
τίς πράξεις του, τά σφάλματά του καί τίς
ἀδυναμίες του, ἀκόμη καί τίς τυχόν ἐγ
κληματικές ἐνέργειές του. Ὄχι βέβαια γιά
νά τοῦ συγχωρηθοῦν, ὅσα ὡς ἄνθρωπος
ἔπραξε, ἀλλά γιά νά χρησιμοποιηθοῦν
στήν κατάλληλη στιγμή ἐναντίον του. Σέ
ἄλλες ὁμάδες ἐφαρμόζεται ἡ διοργάνωση
ὁμαδικῶν ὀργιαστικῶν τελετῶν ἤ ταπει
νωτικῶν πράξεων -στίς ὁποῖες συμμετέχει
ὑποχρεωτικά ὁ ὀπαδός- μέ τίς ὁποῖες κα
ταρρακώνεται ἡ προσωπικότητά του καί
ὑποτάσσεται ἄβουλα στίς ἐπιθυμίες τοῦ
ἀρχηγοῦ. Παράλληλα, ὑποβάλλεται στό
θῦμα ἡ πεποίθηση ὅτι, ἄν φύγει ἀπό τήν
ὁμάδα, ὄχι μόνο θά χάσει τά ἀγαθά τῆς
πνευματικῆς ἀνέλιξής του, πού τοῦ προ
σφέρει ὁ ἀρχηγός, ἀλλά καί θά κινδυνεύσει
νά ἐκτεθεῖ στά μάτια, ὄχι μόνο τῶν πρώην
συνοδοιπόρων του, ἀλλά καί τῶν δικῶν του
καί τῆς κοινωνίας.
Ὁ συντάκτης τῆς «ὁμολογίας» δέν ἀνα
φέρεται εἰδικά στούς τρόπους καί τά μέσα
τοῦ ἐκβιασμοῦ πού ἐφαρμοζόταν σ’αὐτή
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ρέσεων καί ἰδιαίτερα τῶν «Θρησκειῶν τῶν
Νέων» στήν ἐποχή μας; Ποιοί εἶναι οἱ νέοι
στόχοι τους; Τί πρέπει νά γίνει γιά τήν ὀρ
θή ἀντιμετώπισή τους; Αὐτά εἶναι τά ἐρω
τήματα στά ὁποῖα θά προσπαθήσουμε νά
ἀπαντήσουμε σ’ αὐτό τό κεφάλαιο.
τήν ὁμάδα. Κάνει μόνο λόγο γιά περίεργα
τηλεφωνήματα τά ὁποῖα, κατά τήν διαβε
βαίωση τοῦ «δασκάλου» γίνονταν ἀπό κά
ποιους «ἄλλους», πού «ἦταν ἄτομα σάν κι’
ἐμᾶς πού γνωρίζαμε πώς τό τέλος τοῦ κό
σμου πλησιάζει, ἀλλά εἶχαν πάρει τό μέρος
τοῦ διαβόλου... ὅλοι παρακολουθούμαστε
ἀπό αὐτούς τούς “ἄλλους”, οἱ ὁποῖοι ὄντας
λάτρεις τοῦ διαβόλου εἶχαν θέσεις ἐξουσί
ας καί μέ δύναμη οὐσιαστική μέ τήν ὁποία
ἐλέγχουν τίς ἀνθρώπινες μάζες». Ἔτσι, ἡ
ὁμάδα εἶναι τό «καταφύγιο» καί ἡ ἔνταξη
καί παραμονή μέσα σ’αὐτή ἐξασφαλίζει
τούς ὀπαδούς ἀπό τόν κίνδυνο τοῦ «διαβό
λου». Ἄν φύγουν ἀπό τήν ὁμάδα κινδυνεύ
ουν καί προδίδουν τόν ὑψηλό προορισμό
τους γιά τόν ὁποῖο εἶχαν ἐπιλεγεῖ, δηλαδή
τό καλό τοῦ κόσμου.
Αὐτή ἡ κατάσταση τρομοκρατίας πού
περιγράφεται στήν περίπτωσή μας, θά
μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι εἶναι κοινό χα
ρακτηριστικό τῶν μεθοδεύσεων πού ἐφαρ
μόζονται στίς διάφορες ὁμάδες τῆς πλά
νης. Ἐκεῖνα πού πιθανῶς ἀλλάζουν εἶναι
οἱ τίτλοι τῶν ὁμάδων καί τά ὀνόματα τῶν
ἀρχηγῶν καί μερικές φορές οἱ ἀρχές τῆς
διδασκαλίας τους καί ἡ κατεύθυνση τῆς
ἰδεολογίας τους.
(Τό τέλος στό ἑπόμενο).
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α) Αἴτια
Γιά τό τεράστιο αὐτό θέμα παραπέμπου
με στό βιβλίο μας «ΧΟΕ- Ἕνα ποιμαντικό
πρόβλημα»- (ἔκδ. Ἱερᾶς Μητρ. Νικοπόλε
ως, Πρέβεζα 1989). Ἐδῶ θά περιορισθοῦμε
σέ μερικά βασικά αἴτια, ἔχοντας ὑπόψη
μας τά γεγονότα στήν Ἀνατολική Εὐρώπη.
1. Νόημα ζωῆς, ἀσφάλεια, ζεσ τασιά
Γνωρίζουμε πώς βασικά αἴτια γιά τήν
ἐξάπλωση τέτοιων ὁμάδων εἶναι ἡ ἀπώ
λεια νοήματος ζωῆς, «ζεστασιᾶς» καί ἐλπί
δας γιά τό μέλλον.
Στό χῶρο τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης καλ
λιεργεῖτο συστηματικά ἡ πεποίθηση πώς
τά Συντάγματα αὐτῶν τῶν χωρῶν προ
σφέρουν προσανατολισμό καί ἀπάντηση
σέ ὅλα τά προβλήματα τῆς ζωῆς. Οἱ νέοι
μάθαιναν ἀπό τό σχολεῖο, ἀπό τίς κομμα
τικές ὀργανώσεις, ἀπό τά μέσα μαζικῆς
ἐνημέρωσης, ὅτι τό μέλλον ἀνήκει στίς χῶ
ρες τοῦ λεγόμενου ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ.
Ὅμως ξαφνικά ἔνοιωσαν νά φεύγει τό ἔδα
φος κάτω ἀπό τά πόδια τους. Ἡ ἐπίσημη
ἰδεολογία πετάχθηκε κυριολεκτικά στόν
κάλαθο τῶν ἀχρήστων καί μαζί μ’ αὐτήν ὁ
θετικός προσανατολισμός πού στηριζόταν
σ’ αὐτήν. Ἀκόμη ἐξαφανίσθηκε ἡ εἰκόνα
τοῦ «ἐχθροῦ», πού ἐνίσχυε τήν αὐτοπεποί
θηση τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν.
Τώρα νοιώθ
 ουν τρομακτική ἀνασφά
λεια, πού ἐκφράζεται ποικιλότροπα. Σχε
τικά μέ τό θέμα αὐτό ἡ ἐκπομπή SpiegelReport τοῦ δορυφορικοῦ καναλιοῦ Sat 1
στίς 12/3/1990 ἀναφέρθηκε στήν περίπτω
ση Ἀνατολικογερμανίδας ἀπό τήν κομ
ματική βάση, πού ἡ μεγαλύτερη ἐπιθυμία
στή ζωή της ἦταν νά τῆς ἐπιτραπεῖ νά πα
ρευρεθεῖ σέ ἕνα συνέδριο τοῦ κόμματος.
Ὁλόκληρη τή ζωή της τήν εἶχε ἀφιερώσει
στήν ἐργασία γιά τά ἰδανικά τοῦ σοσιαλι
σμοῦ. Μετά τό γκρέμισμα τῶν ἰδανικῶν
αὐτῶν δέν μπόρεσε νά ἀντέξει καί αὐτο
κτόνησε.

διάλογος

Σέ κανονικές συνθῆκες μπορεῖ κανείς νά
ἀναπτύξει δραστηριότητα στά πλαίσια τῆς
συμμετοχῆς του στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας
ἤ τῶν ποκίλων κοινωνικῶν πολιτιστικῶν
καί πνευματικῶν φορέων πού ὑπάρχουν.
Ὅμως στίς χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης
αὐτό δέν ἦταν δυνατό, παρά μόνο σέ σχέση
μέ τήν κρατοῦσα ἰδεολ
 ογία. Τό γκρέμισμα
αὐτῆς τῆς ἰδεολογίας δημιουργεῖ τή συναί
σθηση ὅτι πρόσφερε κανείς ὁλόκληρη τήν
μέχρι τώρα ζωή του στήν ὑπηρεσία ἑνός
ψεύτικου ἰδανικοῦ καί μπορεῖ εὔκολα νά
ὁδηγηθεῖ στήν ἀπόγνωση.
Τό αἴσθημα ἀνασφάλειας, ἡ ἀβεβαιότη
τα γιά τό μέλλον μεγαλώνει μέ τόν κίνδυ
νο πού ἀπειλεῖ τήν ἀξία τοῦ νομίσματος
καί ἐνισχύεται ἀκόμη περισσότερο ἀπό
τήν καταστροφή τοῦ περιβάλλοντος, ἡ
ὁποία σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες τοῦ
Th. Gandow, ἔχει πάρει σ’ αὐτές τίς χῶρες
μεγάλες διαστάσεις.
Αὐτά τά τρομακτικά ὑπαρξιακά κενά
ἀνοίγουν τό δρόμο γιά τήν προσφορά τοῦ
νέου προϊόντος «Ἐλπίδα», πού προσφέ
ρουν στή θρησκευτική ἀγορά οἱ παραθρη
σκευτικές ὀργανώσεις.
Στίς χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης οἱ
ἄνθρωποι δέν χρειαζ όταν νά φροντίσουν
οἱ ἴδιοι γιά τήν κάλυψη τῶν βασικῶν ἀναγ
κῶν, ὅπως ἡ κατοικία, ἡ ἐργασία καί ἄλ
λα. Ὅμως μέ τό ἄνοιγμα τῶν συνόρων τό
πρᾶγμα ἀλλάζει καί ὁ καθένας πρέπει νά
φροντίσει γιά πράγματα, πού προηγουμέ
νως δέν χρειαζόταν νά τά φροντίσει.
Στήν ἐκπομπή τοῦ Sat 1, γιά τήν ὁποία
κάναμε λόγο, ἀναφέρθηκε πώς πολλοί
Ἀνατολικογερμανοί νέοι πού κατέφυγαν
στή Δ. Γερμανία ἐπέστρεψαν ξανά στήν
πατρίδα τους, γιατί δέν μποροῦσαν νά ἀν
τιμετωπίσουν μόνοι τους τά διάφορα προ
βλήματα.
Τό ἴδιο φαινόμενο βλέπουμε καί σέ πολ
λές περιπτώσεις, πού ὀπαδοί διαφόρων
αἱρέσεων καί παραθρησκευτικῶν ὀργα
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νώσεων, ἐγκαταλείπουν τίς ὁμάδες αὐτές.
Ἄν δέν βρεθοῦν στό δρόμο τους ἄνθρωποι
νά τούς βοηθήσουν σ’ αὐτό τό μεταβατικό
στάδιο, μέ σκοπό τήν ὁμαλή ἐπανένταξη
στήν κοινωνία, ὁδηγοῦνται στήν ἀπόγνω
ση, ἀκόμη καί στήν αὐτοκτονία, ἤ ἐπιστρέ
φουν στίς ὁμάδες, ἕτοιμοι νά δεχθοῦν ὁποι
εσδήποτε ταπεινώσεις καί ἐξευτελισμούς.
Αὐτό συμβαίνει στήν περίπτωση «μαρτύ
ρων τοῦ Ἰεχωβᾶ», τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ
ἄλλες ὁμάδες.
Ὁ Joachim Matz, ψυχαναλυτής, ἀναφέ
ρει χαρακτηριστικά: «Πολλοί διακατέχον
ται ἀπό φόβο μπροστά στήν ἐλευθερία. Γι’
αὐτό ἀναζητοῦν σταθερές δομές, ἐξασφά
λιση καί ἕνα νέο «φύρερ»!
2. Τ
 ά κενά τῆς ποιμαντικ ῆς τῆς Ἐκκ λησίας
Ἀλλά σ’ αὐτά τά αἴτια πρέπει νά προ
σθέσουμε καί τό γεγονός ὅτι οἱ ἐκκλησίες
στήν Ἀνατολική Εὐρώπη δέν διαθέτουν
τόν ἀπαραίτητο ὁπλισμό γιά νά ἀντιμετω
πίσουν τόν κίνδυνο τῶν αἱρέσεων καί τῆς
παραθρησκείας.
Ἄς πάρουμε γιά παράδειγμα τήν Ἀνα
τολική Γερμανία. Στό Wittemberg ὑπάρχει
ἕνα ἐκκλησιασ
 τικό ἐρευνητικό κέντρο, μέ
σκοπό νά βοηθάει τήν Ἐκκλησία στόν ἀγώ
να της ἐναντίον τῆς Κρατικῆς ἀθεϊστικῆς
ἰδεολογίας. Αὐτός ἦταν ὁ βασικός ἀντίπα
λος τῆς ἀπολογητικῆς τῆς Ἐκκλησίας σέ
ὅλες τίς δεκαετίες πού κυριάρχησε στή χώ
ρα αὐτή ὁ «ὑπαρκτός σοσιαλισμός»: ἡ ἀπό
λυτη ἀπαίτηση τοῦ κόμματος καί τοῦ κρά
τους πάνω στή ζωή τῶν πολιτῶν. Ὅμως
στή συνέχεια ὁ ἀντίπαλος δέν εἶναι αὐτός.
Εἶναι ἡ «θρησκευτική ζούγκλα», σύμφωνα
μέ χαρακτηρισμό τοῦ Th. Gandow, μέσα
στήν ὁποία δέν ἔχουν μάθει νά προσα
νατολίζονται. Αὐτό ἀποδεικνύεται στήν
πράξη μέ τήν ἄφιξη τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν
στίς χῶρες τῆς Δύσης. Διαπιστώνεται ὅτι
ἀπό τούς ἀνθρώπους αὐτούς λείπουν οἱ
θρησκευτικές δυνάμεις ἀντίστασης. Κάτι
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παρόμοιο συμβαίνει καί μέ τούς ΡωσσοΠοντίους πού ἐγκαθίστανται στήν Ἑλλάδα
καί ὄχι μόνο μέ αὐτούς!
3. Ὁ ἐλεύθερος χρόνος
Ἕνα νέο στοιχεῖο πού ἀποδυναμώνει
περισσότερο τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας στίς
χῶρες αὐτές εἶναι ἡ διάθεση τοῦ ἐλεύθερου
χρόνου. Οἱ νέοι λόγου χάρη τοῦ Ἀνατολι
κοῦ Βερολίνου μποροῦν πλέον νά περνοῦν
τά βράδυα καί τόν ἐλεύθερο χρόνο τους
στό Δ. Βερολίνο, ἤ ὅπου ἀλλοῦ. Ἔτσι καί οἱ
ἐκκλησιαστικές ἐκδηλώσεις καί ἐνοριακές
εὐκαιρίες ἀποδυναμώνονται. Ἡ ἐπαφή τῆς
Ἐκκλησίας μέ νεαρό ποίμνιο δυσκολεύε
ται.
Οἱ δεσμοί τῆς τοπικῆς κοινότητας, ἡ
ἀλληλεγγύη μεταξύ τῶν μελῶν της ἀπο
δυναμώνεται μέ τήν κίνηση φυγῆς. Ἐξάλ
λου στό νέο «χῶρο» πού καταναλίσκεται ὁ
ἐλεύθερος χρόνος παραμονεύουν οἱ κίνδυ
νοι. Ἔτσι τό κέρδος τῶν αἱρετικῶν καί πα
ραθρησκευτικῶν ὁμάδων εἶναι μεγάλο: καί
σέ χρῆμα, ἀλλά καί σέ ἀνθρώπινο ὑλικό.
β) Ὁ στόχος
Ἀπό ὅσα ἐκθέσαμε, γίνεται φανερό ὅτι
πολλές νεοφανεῖς «θρησκεῖες» ἀποβλέ
πουν στή διάβρωση ὁλόκληρης τῆς κοινω
νίας μας καί στήν πολιτική ἐπικράτηση σέ
παγκόσμιο ἐπίπεδο.
Οἱ περισσότερες ἀπό τίς ὁμάδες αὐτές
κηρύττουν μιά ἐπερχόμενη ὁλική κατα
στροφή τοῦ κόσμου, στήν περίπτωση πού
δέν ἐπιβληθεῖ ἡ ἰδεολογία τους μέ εἰρηνι
κά μέσα καί δέν ἀναγνωρισθεῖ ἡ ἀπόλυτη
ἀπαίτησή τους στήν παγκόσμια πολιτική
σκηνή.
Οἱ ἄνθρωποι πού ἐντάσσονται σ’ αὐτές
τίς ὁμάδες πιστεύουν πώς μέσα ἀπό ἕνα
ὁλοκαύτωμα θά ἀνατείλει μιά «Νέα Ἐπο
χή», στήν ὁποία θά ἐπιζήσουν μόνο ὅσοι
βρέθηκαν στό «ἀσφαλές καταφύγιο», δη
λαδή στήν ὀργάνωση, ἡ ὁποία, κάτω ἀπό
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τήν καθοδήγηση τοῦ «Ἀβατάρ» ἤ «μεσσία»
τῆς «Νέας Ἐποχῆς», ἀνέλαβε νά δημιουρ
γήσει τή «νέα φυλή», πού θά διοικήσει τή
γῆ στή «χρυσῆ ἐποχή».
Ἄς πάρουμε γιά παράδειγμα τήν κίνηση
τοῦ Μούν. Στή δεκαετία τοῦ 1970 διένειμε
στή Γερμανία ἕνα φέϋγ-βολάν, στό ὁποῖο
ἀναφερόταν: «Τό 1960 ἄρχισε ἡ Νέα Ἐποχή.
Ὁ Θεός ἀποκάλυψε σέ ἕνα μεγάλο Δάσκα
λο τήν ἀπόλυτη ἀλήθειά Του! Τά σύμβολα
καί οἱ παραβολές τῆς Βίβλου ἐξηγοῦνται
ἀπόλυτα σ’ αὐτή τήν ἀποκάλυψη. Ἡ βασι
λεία τοῦ Θεοῦ ἱδρύεται τώρα στή γῆ ἀπό τόν
Χριστό. Ὅλες οἱ θρησκεῖες θά ἑνωθοῦν σ’
αὐτή τή Νέα Ἐποχή, κάτω ἀπό ἕνα Δάσκα
λο. Γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία ὁ ἄνθρω
πος μπόρεσε νά φθάσει στήν τελειότητα.
Ἡ τελειότητα στήν ὄψη τοῦ Θεοῦ διαφέρει
ἀπό τήν τελειότητα κατά τήν ἀντίληψη τῶν
ἀνθρώπων. Ζοῦμε στίς ἔσχατες ἡμέρες τῆς
ἐποχῆς τῆς Καινῆς Διαθ
 ήκης, ἡ ὁποία ἐκ
πληρώθηκε».
Σύμφωνα μέ τό βασικό ἐπιτελικό στέ
λεχος τοῦ Μούν, τόν Young Oon Kim, «ἡ
ἀποκάλυψη, δηλαδή τό τελευταῖο βιβλίο
τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἐκπληρώνεται σ’ αὐτό
τόν καιρό. Ὁ παλαιός οὐρανός καί ἡ παλαιά
γῆ βρίσκονται στήν ἀποσύνθεση. Ἕνας νέ
ος οὐρανός καί μιά νέα γῆ δημιουργοῦνται
σήμερα. Ἡ νέα ἱστορία τῆς κυριαρχίας τοῦ
Θεοῦ ἄρχισε… Χρειαζόμαστε μιά νέα ἀπο
κάλυψη, πού νά μᾶς ἐξηγήσει τόν τρόπο καί
τόν χρόνο τῆς ἐκπλήρωσης τῆς μεγάλης
ὑπόσχεσης τοῦ Ἰησοῦ, καί νά δείξει τό δρόμο
στήν ἀνθρωπότητα, γιά νά προετοιμασθεῖ
γιά τίς δραστικές ἀλλαγές τοῦ σύμπαντος.
Ἄν ἀνατείλει μιά Νέα Ἐποχή, ἡ ἀνθρωπότη
τα πρέπει νά ἐνημερωθεῖ γιά τίς νέες κατα
νομές αὐτῆς τῆς ἐποχῆς».
Μέ ποιόν τρόπο θά ἐνημερωθεῖ ἡ ἀν
θρωπότητα γιά τή Νέα Ἐποχή, γιά τίς δρα
στικές ἀλλαγές καί γιά τίς νέες κατανομές;
Αὐτό τό λέγει στή συνέχεια ὁ Young Oon
Kim, προλογίζοντας τίς «Θεϊκές Ἀρχές»

διάλογος

του Σάν Μυούν Μούν: «Οἱ θεϊκές ἀρχές
πού περιγράφονται σ’ αὐτό τό βιβλίο, εἶναι
τώρα οἱ πρῶτες ἀποκαλύψεις πού ἔλαβε
αὐτή ἡ ὁμάδα. Τό πλῆρες σχέδιο τῆς ἀποκα
τάστασης καί τῆς ζωῆς στή Νέα Ἐποχή θά
προσφερθοῦν σέ ἕναν ἄλλο τόμο. Τό ὑλικό
πού χρησιμοποιήθηκε σ’ αὐτόν τόν τόμο
βασίζεται σέ μιά πλήρη ἀποκάλυψη τοῦ Θε
οῦ»2.
Ἡ «Νέα Ἐποχή», λοιπόν, ἄρχισε τό 1960,
κατά τό ἔτος τοῦ τέταρτου γάμου τοῦ
Μούν γιά τόν ὁποῖο ἡ κίνηση πιστεύει πώς
ἦταν «ὁ γάμος τοῦ Ἀρνίου». Ἔτσι, κατά
τόν Young Oon Kim, «ὁ δεύτερος μεσσίας,
πού ἐκπληρώνει τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ καί
τήν ἀποκατάσταση, θά κηρύξει τό σχέδιο
γιά τήν ἵδρυση τοῦ Νέου Κόσμου καί θά τόν
πραγματώσει. Ἡ Χρυσῆ Ἐποχή, γιά τήν ὁπο
ία οἱ ἄνθρωποι τοῦ παρελθόντος μόνο νά
ὀνειρευτοῦν μποροῦσαν, θά ἀνατείλει στή
γῆ κατά τήν ἐποχή μας. Ἐπειδή αὐτός εἶναι
ὁ κλητός του Θεοῦ, καί ἐκπληρώνει τώρα
τή θεϊκή ἀποστολή, ὁ Θεός τόν ἀναγγέλλει
μέ ἀποκαλύψεις. Ἀλλά ἐκτός ἀπό αὐτό, γιά
τό νέο Κυρίαρχο, μαρτυροῦν ὁ Ἰησοῦς καί ὁ
πνευματικός κόσμος, μέ αὐξανόμενο ρυθμό.
Ἄν ἐκπληρώσει τήν ἀποστολή του καί ἄν ὁ
Θεός δηλώνει πώς αὐτός εἶναι ὁ Κύριος τῆς
Νέας Ἐποχῆς, τότε ἡ ἀνθρωπότητα πρέπει
νά τόν ἀκολουθήσει… Ἡ Νέα Ἐποχή ἄρχισε
ἤδη. Ὁ Κυρίαρχος τῆς Νέας Ἐποχῆς θά κυ
ριαρχήσει στόν οὐρανό καί στή γῆ μέ θεϊκή
σοφία καί δύναμη καί μέ πατρική ἀγάπη καί
ἡ βασιλεία του θά ὑπάρχει σέ ὅλους τούς
3
αἰῶνες» .
Στόχος λοιπόν εἶναι ἡ ἐπικράτηση τοῦ
Μούν σέ παγκόσμια κλίμακα. Αὐτός εἶναι
ὁ «δεύτερος μεσσίας», πού ταυτίζεται μέ
τόν Θεό-Πατέρα. Σ’ αὐτόν ἀνήκει ἀναγνώ
ριση, ὑποταγή, λατρεία. Αὐτό φαίνεται κα
θαρά στό «Ὑμνολόγιο» τῆς «Ἑνωτικῆς Ἐκ
2. Young Oon Kim, παραπομπή στόν F. W. Haack, Jesus
Christus und/oder San Myung Mun, σελ. 8.
3. στό ἴδιο.
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MAZDAZNAN
Μία ἀντιχριστιανική καί συγκρητιστική κίνηση
τοῦ Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου Δρ. Θ.
Λέκτορα Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀ. Π. Θ.
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Mazdaznan εἶναι ἡ ὀνομασία μιᾶς ἀν
τιχριστιανικῆς - συγκρητιστικῆς κίνησης
ὅπου συνδυάζει Ζωροαστρικές διδασκαλί
ες, διαλογισμό, χορτοφαγία καί διάφορες
πρακτικές ὑγιεινῆς. Ἡ λέξη Mazdaznan
εἶναι ἀρχαιοπερσική καί σημαίνει κατά
τήν ἐπικρατέστερη ἐκδοχή «Δάσκαλος τῆς
θείας σοφίας»1. Ἀπό τήν κίνηση δέν ἀπου
σιάζει καί μιά περίεργη ἀντίληψη περί Ἀρί
ας φυλῆς, ἡ ὁποία σύμφωνα μέ ὁρισμένους
ἐρευνητές ἔχει ρατσιστικό χαρακτήρα, ἐνῶ
κατ’ ἄλλους θεωρεῖται θεοσοφικοῦ χαρα
κτήρα ἐπίδραση2.
Ἱδρυτής τῆς ἐν λόγῳ ἀντιχριστιαν
 ικῆς
κίνησης ὑπῆρξε ὁ Otto Hanisch (1844 - 1936)
πού ἀργότερα μετονομάστηκε σέ Otoman
Zar Adusht Han’ isch καί ἦταν τέκνο Ρώσ
σου πρεσβευτῆ στήν Τεχεράνη καί Γερμα
νίδας μητέρας. Ὁ Otto Hanisch ἀπό νεαρᾶς
ἡλικίας εἶχε ἀσχοληθεῖ ἐπισταμένως μέ
τόν Ζωροαστρισμό, εἶχε πραγματοποιήσει
ἐπισκέψεις στό Θιβέτ καί εἶχε συσχετιστεῖ
μέ τόν Τεκτονισμό. Στίς ἀρχές τοῦ εἰκοστοῦ

αἰώνα μετέβη στίς ΗΠΑ ὅπου ἄρχισε συ
στηματικά νά διαδίδει τίς ἰδέες του. Τό 1917
ἵδρυσε στήν Καλιφόρνια τήν «Reorganized
Mazdaznan Temple Associations of Assiociates
of God» ὡς φορέα διάδοσης τῶν ἰδεῶν του3.
Στό πρῶτο τέταρτο τοῦ εἰκοστοῦ αἰών
 α οἱ
ἀντιλήψεις τῆς ἐν λόγῳ κίνησης εἶχαν δια
δοθεῖ στόν εὐρωπαϊκό χῶρο.
Ἡ θέση τοῦ ἱδρυτῆ ἐντός τῆς ὀργάνωσης
εἶναι καταλυτική. Θεωρεῖται ἡ ἄφθαστη
αὐθεντία, ὡς δάσκαλος εἶναι ἕνας νέος
Ζαρατούστρας, ἀποτελεῖ ἐνσάρκωση τῆς
διδασκαλίας γιά τή ζωή καί τῆς κομοθεω
ρίας τοῦ μέλλοντος4.
Ἡ κίνηση Mazdaznan αὐτοχαρακτηρίζε
ται ὡς ἡ παλαιότερη καί πληρέστερη γνώ
ση τῆς ζωῆς καί ὅτι οἱ ἀντιλήψεις της, ὅπως
ὑποστηρίζουν, ἀπειχοῦν τό περιεχ
 όμενο
μιᾶς ἀρχέγονης Πρωτοθρησκείας, ἀπό τήν
ὁποία ἀντλοῦν γνώσεις κατά τρόπο ἀπο
σπασματικό οἱ διάφορες θρησκεῖες πού
ἐμφανίστηκαν στήν ἀνθρωπότητα. Ἀπό τό
σύνολο τῶν ἀντιλήψεων τῆς ἐν λόγῳ ἀντι

κλησίας». Στόν ὕμνο «The Lord has come»,
(Ὁ Κύριος ἦλθε) τοῦ «song 9», οἱ πιστοί
ψάλλουν γιά τόν Μούν:
«Ὁ ὁδηγός καί Κύριός μας εἶναι ἐδῶ.
Ἦλθε στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ,
Ἀκτινοβολώντας τήν ἔνδοξη αὐγή,
Μέσα στό φῶς τοῦ Πατέρα,
Ὀδηγώντας τούς ἀνθρώπους ὅλους στό
σκοπό τοῦ Θεοῦ.
Ὡραία χώρα τοῦ Πατέρα, καλοσώρισε
τόν Κύριο!

Ἐλᾶτε, ἄς τραγουδήσουμε κι ἄς χαροῦ
με!».
Καί στήν πρώτη στροφή, ὅπως καί στήν
ὄγδοη στό «Song of Victory» (Ψαλμό τῆς Νί
κης), ἀναφέρεται:
«Ψάλλατε πάντοτε ὠσαννά!
Ψάλλατε παντοτεινά δόξα!
Γιατί ὁ Κύριος ἐπανῆλθε,
Ψάλλατε αἰώνια ὠσαννά!» (Holy Songs
19).
(Συνέχεια στό ἑπόμενο).
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διάλογος

ΝΕΟ-ΑΘΕΪΣΜΟΣ: Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΘΕΟ!
τοῦ κ. Λάμπρου Σκόντζου, Θεολόγου-Καθηγητοῦ

Ὁ διάβολος εἶναι ὁ μεγάλος ἀντίπαλος
τοῦ Θεοῦ. Ἀφότου ξέπεσε ἀπό τήν τιμητι
κή καί μακάρια θέση του στά τάγματα τῶν
ἀγγελικῶν δυνάμεων, ἔθεσε ὡς στόχο του

νά πλήξει τή Θεότ ητα πιστεύοντας, μέσα
στήν ἐγωιστική του σκοτοδίνη, ὅτι μπορεῖ
νά καταστρέψει τό Θεό καί νά πάρει τή θέ
ση Του! Ὅμως διαπίστωσε ἐνωρίς ὅτι εἶναι

χριστιανικῆς κίνησης, θά σταθοῦμε σέ δύο
σημεῖα. Τό πρῶτο εἶναι, ὅτι ἡ κίνηση ἀπορ
ρίπτει τήν ὕπαρξη ἑνός προσωπικοῦ Θεοῦ
ἐκτός τοῦ κόσμου, γι’ αὐτό προσεγγίζει τό
Θεό κατά τρόπο πανθεϊστικό5.
Τό δεύτερο σημεῖο, στό ὁποῖο θά σταθοῦ
με, εἶναι οἱ ἀνιστόρητες πλάνες τοῦ ἱδρυτῆ,
ὅπως κατ’ ἐξοχήν ἐκφράζονται στό βιβλίο
πού ἔγραψε τό 1921 μέ τίτλο Yehoshua, σχε
τικά μέ τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Κατά
τόν Otto Hanisch, ὁ Χριστός γεννήθηκε
στίς 23 Μαΐου τοῦ ἔτους 749 ἀπό κτίσεως
Ρώμης, ὡς κοινός ἄνθρωπος μέ τό ὄνομα
Yehoshua. Ἐκπαιδεύτηκε ἀπό τούς Ἐσσαίους
καί ἀσπάστηκε τίς ἰδέες τους πού τόν ἐπη
ρέασαν. Οἱ ἰδέες τῶν Ἐσσαίων, κατά τούς
ἰσχυρισμούς πάντα τοῦ Otto Hanisch, ἦταν
ἐπηρεασμένες ἀπό τίς ἀντιλήψεις τοῦ Ζω
ροάστρη. Ταξίδευσε καί σπούδασε στήν Αἴ
γυπτο , στήν Ἑλλάδα καί στήν Ἰνδία. Πολ
λά ἀπό τά θαύματά του εἶχαν σχέση μέ τίς
γνώσεις πού ἀπέκτησε κατά τά ταξίδια του.
Μετά τή θανατική καταδίκη του, ζων
τανός ἀκόμα, μέ τή συνδρομή φίλων του
διέφυγε μέσῳ ἑνός μυστικοῦ περάσματος
ἀπό τό λαξευτό μνημεῖο πού εἶχε τεθεῖ. Ἡ
Ἀνάστασή του ἦταν ἕνα τρύκ τῶν φίλων

του. Ἀρκετές ἡμέρες μετά τή φυγή σ’ ἕνα
χωριό στά ἀνατολικά τοῦ ποταμοῦ Ἰορδά
νη ὑπενθύμισε στούς μαθητές του τίς διδα
σκαλίες τους6.
Ἀπό τά παραπάνω, καθίσταται σαφές
ὅτι οἱ ἀπόψεις τόσο τοῦ ἱδρυτῆ, ὅσο καί τῆς
κίνησης Mazdaznan, εἶναι ἀντιλήψεις πού
περιφρονοῦν τίς ἱστορικές πληροφορίες
τῶν κανονικῶν Εὐαγγελίων. Ἀποτελοῦν
σύνθεση φαντασιώσεων, παλαιότερων ἀν
τιχριστιανικῶν θεωριῶν γιά τό πρόσωπο
τοῦ Χριστοῦ καί ὑλικοῦ πού ἀντλεῖται ἀπό
ἀπόκρυφα κείμενα.
Σημειώσεις.
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Εἶπε ὁ ἀββᾶς Εὐπρέπιος: «Ἐφόσον παραδέχεσαι ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἀξιόπιστος καί δυνατός,
πίστευέ τον καί θά μετέχεις στίς εὐλογίες του. Ἄν ὅμως τό παίρνεις ἀψήφιστα τό πράγ
μα, σημαίνει ὅτι δέν πιστεύεις».
“Τό Μέγα Γεροντικό”, ἔκδ.: Ἱ. Ἡσυχ. “Τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου”, Πανόραμα Θεσσαλονίκης.
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ἀδύνατον νά ἀγγίξει ἡ ἐχθρότητά του εὐ
θέως τή Θεότητα καί γι’ αὐτό στράφηκε κα
τά τῶν θείων δημιουργημάτων καί ἰδιαιτέ
ρως τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τήν
κορωνίδα τῆς κτίσεως. Ἐπιθυμεῖ σφόδρα
νά ἀποκόψει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν κοινω
νία του μέ τό Θεό, ὥστε νά τόν προσδέσει
στή δική του ἐπιρροή, καί τελικά νά τόν
καταστρέψει. Πιστεύει πώς ἡ καταστροφή
τοῦ ἀνθρώπου σημαίνει καίριο πλῆγμα γιά
τόν ἴδιο τό Θεό.
Διαβάζοντας μέ προσοχή τό ἱερό βιβλίο
τῆς Γενέσεως παρατηροῦμε ὅτι ἡ προσπά
θεια τοῦ διαβόλου, προκειμένου νά παρα
σύρει τούς πρωτοπλάστους στήν πτώση,
ἐπικεντρώνεται στή μείωση τῆς ἀπολυ
τότητας τοῦ Θεοῦ. Αὐτό εἶναι τό πρῶτο
βῆμα τοῦ φαινομένου τῆς ἀθεΐας στήν
ἀνθρώπινη ἱστορία. Ἀπό τή στιγμή πού οἱ
πρωτόπλαστοι πείστηκαν γιά τήν σχετικό
τητα τοῦ Θεοῦ καί τή δυνατότητά τους νά
γίνουν ἀπό μόνοι τους θεοί, ἄρχισε καί ἡ
ἀμφισβήτησή Του, ἡ ὁποία στό διάβα τῶν
αἰώνων πῆρε τή μορφή τῆς ὁλοκληρωτικῆς
ἄρνησής Του.
Εἶναι ἀλήθεια πώς στήν ἀρχαιότητα καί
ὡς τά τέλη τοῦ μεσαίωνα ἡ ὁλοκληρωτική
ἄρνηση τοῦ Θεοῦ ἦταν σπάνιο φαινόμενο.
Ἀθεΐα σήμαινε κυρίως τήν ἄρνηση παραδε
δομένων θρησκευτικῶν πεποιθήσεων. Οἱ
διαβόητες δίκες περί ἀθεΐας στήν ἀρχαία
Ἑλλάδα ἀφοροῦσαν κατά κύριο λόγο τήν
ἄρνηση τῶν σοφῶν καί ἐπιστημόνων νά
λατρέψουν τίς ἄθλιες «θεότ ητες» τῶν πό
λεων. Οἱ εἰδωλολάτρες χαρακτήριζαν τούς
πρώτους Χριστιανούς ὡς «ἄθεους», διότ ι
δέν λάτρευαν τούς «θεούς» τοῦ παγανι
σμοῦ. Ὁ παρανοϊκός Ἰουλιανός (361-363),
ὀνόμαζε τούς Χριστιανούς «ἄθεους», διότ ι
ἀπέρριπταν τόν παγανισμό, τόν ὁποῖο ἤθε
λε νά νεκραναστήσει καί νά ἐπιβάλει στήν
αὐτοκρατορία.
Ὁλοκληρωτική ἄρνηση τῆς ὕπαρξης
τοῦ Θεοῦ συναντᾶμε στή δυτική Εὐρώπη
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στά χρόνια τοῦ λεγομένου «διαφωτισμοῦ».
Ὑπερφίαλοι φιλόσοφοι, ἔχοντας ὑπόψη
τους τήν προβολή ἑνός ἀντίχριστου Χριστι
ανισμοῦ καί τήν εἰκόνα ἑνός ἀντίθεου Θε
οῦ, ἀπό τόν παπισμό καί τό γνήσιο τέκνο
του τόν προτεσταντισμό, διατύπωσαν τή
θεωρία τῆς ἀπουσίας τοῦ Θεοῦ. Ἡ εὐρωπα
ϊκή διανόηση καί πρακτική ὡς τά σήμερα
εἶναι στρατευμένη νά καταρρίψει τήν πί
στη στό Θεό. Ὅμως τά ἀποτελέσματα αὐ
τῆς τῆς γιγαντιαίας προσπάθειας ἐδῶ καί
τριακ
 όσια χρόνια, δέν ἀπέδωσαν τά ἀνα
μενόμενα. Οἱ ἄνθρωποι ἀδιαφορώντας γιά
τά κηρύγματα τοῦ ἀθεϊσ
 μοῦ, συνεχίζουν
νά πιστεύουν στό Θεό καί νά θρησκεύουν.
Οἱ ποταμοί τῶν αἱμάτων στό ὄνομα τῆς
ἀθεϊσ
 τικῆς ἰδεολογίας δέ στάθηκαν ἱκανοί
νά ξεριζώσουν τήν πίστη στό Θεό ἀπό τίς
καρδιές τῶν ἀνθρώπων, ἰδιαίτερα στόν εἰ
κοστό αἰώνα μέ τή μαρξιστική ἰδεολογία.
Ἡ ἀποτυχία τῶν ἀθεϊσ
 τῶν ὑπῆρξε οἰκτρή.
Στίς μαρτυρικές χῶρες τῶν πρώην κομμου
νιστικῶν καθεστώτων, ὅπου διαδραματί
ζονταν ἕνας ἀνελέητος διωγμός κάθε θρη
σκευτικῆς δραστηριότ ητας, τώρα ἔχουμε
θρίαμβο τῆς θρησκευτικότητας! Εἶναι μιά
ἀνέλπιστη ἔκπληξη! Αὐτό πού πέτυχαν
εἶναι νά ἀποτελεῖ ὄνειδος τό νά δηλώνει
κάποιος σήμερα μαρξιστής!
Μέ τήν κατάρρευση τοῦ μαρξισμοῦ, ὁ
ἀθεϊσμός ἐκφράζεται πλέον μέ τόν ἀστι
σμό. Κατάλαβαν οἱ ἁπανταχοῦ τῆς γῆς
ἀθεϊστές ὅτι μέ τή βία δέ μποροῦν νά
πραγματοποιήσουν τό σκοπό τους, καί τό
χειρότερο διαπίστωσαν ὅτι ἡ βία φέρνει
ἀντίθετα ἀποτελέσματα! Ἔτσι τά τελευ
ταῖα χρόνια μᾶς προέκυψε μιά νέα μορφή
ἀθεϊσμοῦ, τήν ὁποία οἱ εἰδικοί χαρακτηρί
ζουν ὡς «Νεοαθεϊσμό». Παγκόσμιοι ἡγέτες
του, οἱ διαβόητοι ἐκπεφρασμένοι ἀθεϊστές:
Richard Dawkins, Cristopher Hitchens, Sam
Harris, V. Stenger κ.ἄ. Ἐπί τῆς οὐσίας δέν
ἄλλαξε τίποτε, οἱ στόχοι τοῦ διαχ
 ρονικοῦ
ἀθεϊσμοῦ παραμένουν οἱ ἴδιοι, ἤτοι τό
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γκρέμισμα τῆς πίστεως στό Θεό! Ἐκεῖνο
πού ἄλλαξε εἶναι ἡ τακτική. Ἀποφάσισαν
νά ἀποβάλουν τόν ἀπροκάλυπτο φοντα
μενταλισμό καί νά ἐνδυθοῦν τήν προβιά
τοῦ «πολιτισμένου», τοῦ «διαλλακτικοῦ»,
τοῦ «αὐθεντικοῦ ἐπιστήμονα». Σήμερα οἱ
ἀθεϊστές εἶναι «διανοούμενοι» καί λιγό
τερο πολιτικοί. Χρήσιμα ἐργαλεῖα τους.
τά σύγχρονα μέσα ἐνημέρωσης καί ἰδιαί
τερα τό διαδίκτυο. Χιλιάδες ἱστοσελίδες
μέ ἀθεϊστικό περιεχόμενο βομβαρδίζουν
τούς ἐπισκέπτες τους, προβάλλοντας τά
δῆθεν κακά τῆς θρησκείας καί τά δῆθεν
καλά τοῦ ἀθεϊσμοῦ. Οἱ στρατευμένοι ἀθε
ϊστές, δίκην ἱεραποστόλου, ἐπιχειροῦν νά
«ἀπαλλάξουν τήν ἀνθρωπότητα ἀπό
τήν ἀσφυκτική μέγγενη τῆς θρησκείας»,
νά «ἐλευθερώσουν τόν σύγχρονο ἄνθρω
πο ἀπό τήν καταπιεστική πίστη στόν
ἀνύπαρκτο Θεό, μέ σκοπό νά τόν ὁδηγή
σουν στήν πρόοδο καί τήν εὐημερία, τήν
ὁποία τοῦ στερεῖ ἡ θρησκευτική πίστη»,
«νά καταλάβουν οἱ ἄνθρωποι πώς ἡ μό
νη λύση τῶν προβλημάτων τους καί ἡ
εὐτυχία τούς ἐξαρτᾶται ἀποκλειστικά
ἀπό τήν ἐπιστήμη, ἀπό τήν ὁποία τούς
ἀποξενώνει ἡ θρησκεία», κλπ. Μεγα
λοστομίες, χωρίς οὐσία καί περιεχόμενο!
Συνθήματα χιλιοειπωμένα, ἀπό τήν ἐποχή
τοῦ «διαφωτισμοῦ», τά ὁποῖα δέν πείθουν
κανέναν σοβαρό ἄνθρωπο.
Προσφιλής τους μέθοδος, ἡ παραποί
ηση καί ἡ παραχάραξη τῆς ἱστορίας. Μιά
δοκιμασμένη μέθοδος ἀπό τίς ὁμάδες τοῦ
σύγχρονου ἀποκρυφιστικοῦ πλέγματος
τῆς «Νέας Ἐποχῆς» καί ἰδιαίτερα τοῦ νε
οπαγανισμοῦ. Ὅσοι γνωρίζουμε ἱστορία
μένουμε ἔκθαμβοι μπροστά στό εὖρος τῆς
ἱστορικῆς παραχάραξης. Κάνουν ἐπίσης
φρικτή παραποίηση καί ἐκμετάλλευση τῶν
ἐπιστημονικῶν δεδομένων. Ἔχοντας ὡς
«εὐαγγέλιό» τους τίς νεοδαρβινικές θεω
ρίες καί ἐπιλέγοντας μέ δεξιοτεχνία ὅσες
ἐπιστημονικές θεωρίες καί πορίσματα τούς
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ἐξυπηρετοῦν, προσπαθοῦν νά στηρίξουν
τίς ἀλλοπρόσαλλες δοξασίες τους. Πρίν
λίγο καιρό, ὅταν ἀνακοινώθηκε ἀπό τούς
ἀστρονόμους ὅτι ἀνακαλύφτηκε κάποιος
πλανήτης σέ κάποιο ἄστρο τοῦ γαλαξία
μας, πού ἴσως μοιάζει μέ τή γῆ μας, ἔσπευ
σαν οἱ στρατευμένοι τοῦ ἀθεϊσ
 μοῦ νά δι
ακηρύξουν πώς «ἐδῶ τελειώνει τό παρα
μύθι τοῦ Θεοῦ»! Τελευταία κυκλοφόρησε
τό βιβλίο τοῦ ἀθεϊστῆ συγγραφέα Richard
Dawkins μέ τόν πομπώδη τίτλο: «Ἡ Περί
Θεοῦ Αὐταπάτη», ὅπου ἐπιχειρεῖται μέ
ἄθλια σοφίσματα, χυδαία ἱστορική παρα
χάραξη καί παραποίηση ἐπιστημονικῶν
δεδομένων, νά παρουσιασθεῖ ἡ πίστη στό
Θεό ὡς γελοιότητα καί αὐταπάτη. Μελε
τώντας ὅμως τό βιβλίο ἑνός ἀληθινοῦ ἐπι
στήμονα τοῦ Alistair McGrath, καθηγητῆ
στό πανεπιστήμιο τῆς Ὀξφόρδης, μέ τίτλο:
«Ἡ Αὐταπάτη τοῦ Dawkins», (ἀπάντηση
στόν ὡς ἄνῳ ἀθεϊστή συγγραφέα), ἀπο
δεικνύονται πανηγυρικά ἡ ρηχότητα, ἡ
γελοιότητα καί τά ἀπατηλά ἐπιχειρήματά
του! Στό κατάπτυστο βιβλίο του ὁ θρασύς
παραχαράκτης Richard Dawkins ζητᾶ νά
τοῦ παρατεθεῖ ἔστω καί ἕνα ἔγκλημα τοῦ
ἀθεϊσμοῦ. Ὁ McGrath τοῦ παραθέτει τά
ἑκατομμύρια ἐγκλήματα, ὅπως αὐτά τῆς
Γαλλικῆς Ἐπανάστασης καί τῶν μαρξιστι
κῶν καθεστώτων, καταδεικνύοντας τόν
ἀθεϊσμό ὡς διαχρονική δολοφονική συμ
μορία!
Ἄλλη πρόσφορη τακτική τοῦ νεοαθεϊ
σμοῦ εἶναι ἡ κοινωνική ὀργάνωση. Ἀθεϊ
στές σέ ὅλο τόν κόσμο ἱδρύουν ὀργανώσεις
καί ἑνώσεις ἀθέων γιά τόν καλλίτερο συν
τονισμό τῆς δράσης τους, καταθέτοντας σ’
αὐτές τίς ἀπόψεις τους καί τόν ὀβολό τους
γιά τή διάδοση τῶν ἀθεϊσ
 τικῶν ἀρχῶν καί
τήν ἐνδυνάμωση τῆς ἀντιθρησκευτικῆς
προπαγάνδας. Στήν Ἀγγλία τό ἀθεϊστικό
ρεῦμα ἔχει πάρει ἀνεξέλεγκτες διαστάσεις.
Κατόρθωσαν οἱ ἀθεϊστικές ὀργανώσεις
καί ἀγόρασαν διαφημιστικό χῶρο στά μέ
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σα μαζικῆς μεταφορᾶς (λεωφορεῖα), ὅπου
ἀναρτοῦν ἀφίσες μέ ἀθεϊστικά συνθήμα
τα, ὅπως «Πιθανότατα δέν ὑπάρχει θεός,
ἀπολαῦστε τή ζωή σας»! Τό ἴδιο καί στίς
ΗΠΑ, ὅπου ἀγόρασαν διαφημιστικό χῶρο
στό μετρό τῆς Νέας Ὑόρκης, ἀναρτώντας
ἀθεϊστικά μηνύματα, μέ τά ὁποῖα βομβαρ
δίζονται ἑκατομμύρια ἐπιβάτες τήν ἡμέ
ρα. Ἔρευνα τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μπέ
ϊλορ, τό 2006, ἔδειξε ὅτι περισσότεροι ἀπό
15.000.000 ἄθεοι στίς ΗΠΑ δηλώνουν στρα
τευμένοι στό ἅρμα τοῦ ἀθεϊσ
 μοῦ. Διοργα
νώνουν ἐπίσης πληθώρα διεθνῶν συνεδρί
ων, κυρίως σέ πανεπιστήμια, στά ὁποῖα
βγάζουν ἐπιστημοφανῆ πορίσματα, ὅτι
δῆθεν ὑπάρχει ἀπόλυτη διάσταση μεταξύ
ἐπιστήμης καί θρησκείας, ὅτι ἡ πίστη στό
Θεό εἶναι ἀνασταλτικός παράγων τῆς προ
όδου, κλπ. Ἄλλη δραστηριότ ητα τῶν ἀθεϊ
στικῶν ὀργανώσεων εἶναι ἡ παρότρυνση
πολιτῶν νά ἀποκηρύξουν τό χριστιανικό
βάπτισμα καί τήν ὅποια θρησκευτική τους
ἰδιότητα, ἐπισήμως στίς κρατικές ἀρχές.
Στή χώρα μας ἔχει ὀργανωθεῖ παρόμοιο κί
νημα ἀπαλοιφῆς τοῦ βαπτίσματος ἀπό τά
δημοτολόγια τῶν Δήμων, τήν ἴδια στιγμή
πού καί οἱ νεοπαγανιστές κάνουν μυστικές
τελετές «ἐξαγνισμοῦ ἀπό τό μίασμα τοῦ
χριστιανικοῦ βαπτίσματος»! Εἶναι ἄραγε
σύμπτωση αὐτό; Φρονοῦμε πώς ὄχι! Μέσα
ἀπό τίς ἀπειράριθμες ἀθεϊσ
 τικές ἱστοσε
λίδες προβάλλονται «ὁμολογίες» «πρώ
ην πιστῶν», οἱ ὁποῖοι «ἀποχαιρετοῦν τή
θρησκευτική τους πίστη», μέ γελοῖα,
παιδαριώδη, χιλιοειπωμένα ἐπιχειρήματα,
πανομοιότυπα σέ κάθε περίπτωση, ἀντι
γραμμένα κυριολεκτικά μέ καρμπόν!
Δέν εἶναι ὑπερβολή νά χαρακτηρίσου
με τόν νέο ἀθεϊσμό ὡς μιά «νέα θρησκεία
χωρίς θεό», διότι ἔχει ὅλα τά χαρακτη
ριστικά τῆς θρησκείας, ἤτοι: μεταφυσική
πίστη στήν ἀνυπαρξία τοῦ Θεοῦ, πνευμα
τικούς ἡγέτες, δόγματα, φανατισμό, ἱερα
ποστολικό ζῆλο, ὀργάνωση καί στράτευση
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ὀπαδῶν, φονταμενταλισμό, μεσσιανισμό,
κλπ. Αὐτό τό πιστεύουν καί τό δηλώνουν
καί οἱ ἴδιοι οἱ ἄθεοι. Ὁ ἑλληνικῆς καταγω
γῆς ἀθεϊστής λέκτορας στό πανεπιστήμιο
τῆς Μελβούρνης Θωμάς Πατάκης δήλωσε:
«Ἀρχίσαμε νά κάνουμε θεσμούς, ὅπως
μιά θρησκεία, ἔχουμε ἱερεῖς, ἀποστόλους
καί ὀπαδούς»! Διαθέτει ἡ σύγχρονη ἀθε
ϊστική θρησκεία ἀκόμα καί «μάρτυρες»,
ὅπως ὁ Taslima Nasreen, ἀντιφρονῶν ἀπό
τό Μπαγκλαντές, ὁ ὁποῖος ἔγινε στό
χος ἀπό τούς μουσουλμάνους γιά τήν
ἀθεϊστική του δράση! Ἕνας ἀπό τούς
ἡγέτες τοῦ παγκόσμιου νεοαθεϊσμοῦ ὁ
Sam Harris, δίκην γνησίου θρησκευτι
κοῦ προφήτη, «προφήτεψε» πώς «ἄν ὁ
σύγχρονος ἄνθρωπος δέν ἀπαρνηθεῖ τή
θρησκευτική του πίστη, θά ἐπέλθουν τε
ράστιες φυσικές καταστροφές» (www.
kathimerini.gr)! Μάλιστα!
Φρονοῦμε ὅτι ἡ πολεμική κατά τῶν
θρησκευόμενων καί ἰδιαίτερα κατά τῶν
πιστῶν χριστιανῶν, ἔχει μπεῖ σέ νέα ἐπι
κίνδυνη φάση. Ὁ ἀντίδικος διάβολος δίνει
τήν ὕστατη καί δυναμικότερη μάχη του
κατά τοῦ Θεοῦ στούς ἔσχατους χρόνους
πού ζοῦμε. Ἡ ἄθεη θρησκεία τοῦ νεοαθε
ϊσμοῦ εἶναι ἕνα ἀπό τά ἀπειράριθμα δο
λοφονικά πλοκάμια τοῦ σύγχρονου παγ
κόσμιου «πνευματικοῦ» τέρατος τῆς «Νέ
ας Ἐποχῆς», ὁ ὁποῖος ἐξυπηρετεῖ πλήρως
τό ἐφιαλτικό ὅραμα τῆς ἀνατριχιαστικῆς
πανθρησκείας, τῆς ὁποίας «θεός» θά εἶ
ναι ὁ Ἑωσφόρος, ὁ προσφιλής «θεός» τῶν
νεοεποχιτῶν. Τό γκρέμισμα τοῦ ἀληθινοῦ
Θεοῦ, πού ὁραματίζονται καί ἐπιδιώκουν οἱ
ἀθεϊστές, δέ θά σημάνει τήν ἀπουσία Του,
ἀλλά τήν ἀντικατάστασή Του ἀπό τόν ἀρ
χέκακο ἐπαναστάτη, ὁ ὁποῖος ἐπιβουλεύε
ται τό θρόνο τῆς μεγαλοσύνης Του! Αὐτα
πατῶνται οἰκτρά ὅσοι ἀπό τούς θλιβερούς
ὀπαδούς τοῦ ἀθεϊσμοῦ πιστεύουν σέ μιά
ἀπόλυτα ἄθεη μελλοντική κοινωνία, διότι
στή θέση τοῦ Θεοῦ θά θρονιαστεῖ ἐξάπαν
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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΘΕΟΥ
τῆς κ. Ἄννας Μπουρδάκου,
μέλους τοῦ Π.Σ. τῆς Π.Ε.Γ.

2011. «Σκοπιά», 1-1-11, σελ. 13, 14: «Οι
Γραφές δείχνουν ότι ο Ιεχωβά είναι “ο
μόνος σοφός” (Ρωμ. 16: 27): Οι ουράνιοι
άγγελοι του Θεού παρέστησαν μάρτυρες
πολλών εκδηλώσεων αυτής της απεριό
ριστης σοφίας. Άρχισαν να αλαλάζουν
επευφημώντας, όταν ο Ιεχωβά έφερε σε
ύπαρξη τα επίγεια δημιουργήματά του (Ι
ώβ 38:4-7). Αναμφίβολα αυτά τα νοήμονα
πνευματικά πλάσματα παρακολουθού
σαν τα γεγονότα στον κήπο της Εδέμ με
μεγάλο ενδιαφέρον. Άρα θα ήταν παρά
λογο να δημιουργήσει ο σοφός Θεός ένα
φοβερό σύμπαν και πάμπολλα έξοχα επί
γεια έργα και μετά να φέρει σε ύπαρξη,
υπό το βλέμμα των αγγελικών του γιων,
δύο μοναδικά δημιουργήματα τα οποία
γνώριζε ότι θα αποτύγχαναν. Ασφαλώς
το να σχεδιάσει μια τέτοια καταστρο
φή θα ήταν πέραν της λογικής. Κάποιος
ίσως αντιτείνει: “Μα πως είναι δυνατόν
να μην γνώριζε ένας πάνσοφος θεός”.
Ομολογουμένως, μία πτυχή της μεγά
λης σοφίας του Ιεχωβά είναι η ικανότητα

που έχει να γνωρίζει “από την αρχή... το
τέλος” (Ησ. 46: 9, 10). Εντούτοις δεν είναι
υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί αυτή την
ικανότητα, όπως δεν είναι υποχρεωμένος
να χρησιμοποιεί την τεράστια δύναμή του
στο πλήρες».
Ὁ Θεός, μᾶς λέει τό κείμενο τῆς «Σκο
πιᾶς», δέν εἶναι ὑποχρεωμένος νά χρη
σιμοποιεῖ τήν τεράστια δύναμή Του στό
πλῆρες. Κατά τόν «πιστό καί φρόνιμο
δοῦλο», ὁ Θεός δέν εἶναι πάντοτε ὁ Αὐ
τός. Ἄλλοτε εἶναι παντοδύναμος, στό
«πλῆρες», ἄλλες φορές μειώνει τήν δύνα
μή Του, ἀναλόγως μέ τό τί ἐξυπηρετεῖ τή
«Σκοπιά» γιά νά προβάλλει τίς ἀπόψεις
της. Ἐπειδή ὅμως, ὁ «δοῦλος» ἀρέσκεται
νά παίρνει τά παραδείγματά του ἀπό τήν
σύγχρονη τεχνολογία καί γιά νά γίνει πιό
εὔληπτο τό τί ἀναφέρει στά γραπτά του,
ἄς χρησιμοποιήσουμε ἕνα σχετικό πα
ράδειγμα: θά μπορούσαμε νά παρομοι
άσουμε τήν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ μέ
ἕνα μίξερ τοῦ ὁποίου χρησιμοποιοῦμε τίς
διαβαθμίσεις τῆς δύναμής του ἀναλόγως.

τος ὁ διάβολος, αὐτόν πού λατρεύουν καί
προωθοῦν οἱ σκοτεινοί ἡγήτορες τῆς «Νέας
Ἐποχῆς» καί τῆς «Νέας Τάξεως Πραγμά
των», οἱ ἰθύνοντες νόες τῶν ἀθεϊστῶν!
Ἐμεῖς, ὡς πιστοί χριστιανοί, ὀφείλουμε
νά μένουμε ἀμετακίνητοι «τῇ ἅπαξ παρα
δοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει» (Ἰούδ. 3) καί
ἀλήθεια, ἡ ὁποία μᾶς ἀποκαλύφτηκε ἀπό
τόν σαρκωμένο Θεό μας, τόν Ἰησοῦ Χριστό.
Ὀφείλουμε ἐπίσης νά μιμούμαστε τούς ἀθε

ϊστές στό ζῆλο καί τήν ὁρμητικότητά τους,
γιά τήν προάσπιση τῆς πίστης μας στόν
ἀληθινό Θεό. Ἐπιβάλλεται νά ὀρθώνουμε
ἐπαρκῆ λόγο ἀπέναντι στήν ἀθεϊσ
 τική ρη
χή ἐπιχειρηματολογία, ξεσκεπάζοντας τήν
ἀλλόκοτη ἄθεη νεοε ποχίτικη θρησκεία τοῦ
ἀθεϊσμοῦ, φανερώνοντας τούς ὀλέθριους
στόχους της. Ἄς συνειδητοποιήσουμε πώς
οἱ πονηροί καιροί, στούς ὁποίους ζοῦμε, δέν
ἐπιτρέπουν ἐφησυχασμούς!
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Ἄλλες φορές γυρίζουμε τό κουμπί στό
πολύ γρήγορο, ἄλλοτε στό μεσαῖο ἤ στό
ἀργό. Ἴσως, ἔτσι καταλάβει τό ἀτόπημά
του ὁ «πιστός οἰκονόμος».
Καί τό κείμενο τῆς «Σκοπιᾶς» συνεχί
ζει:
«Ο Ιεχωβά ασκώντας σοφία χρησιμο
ποιεί την ικανότητά του για πρόγνωση,
επιλεκτικά, την χρησιμοποιεί όταν έχει
ουσία να το κάνει αυτό και όταν αρμόζει
στις περιστάσεις. Η δυνατότητα που έχει
ο Θεός να μη χρησιμοποιεί πρόγνωση
καταδεικνύεται με ένα παράδειγμα από
τη σύγχρονη τεχνολογία. Όταν κάποιος
βλέπει ένα μαγνητοσκοπημένο αγώνα,
έχει την επιλογή να δει πρώτα τα τελευ
ταία λεπτά για να μάθει το αποτέλεσμα.
Αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να αρχίσει
έτσι. Τι πιο φυσικό από το να δει ολόκλη
ρο τον αγώνα από την αρχή. Παρόμοια ο
Δημιουργός προφανώς επέλεξε να μη δει
πως θα εξελίσσονταν τα πράγματα. Αν
τιθέτως επέλεξε να περιμένει και, καθώς
εκτυλίσσονταν τα γεγονότα, να δει πως
θα συμπεριφέρονταν τα επίγεια παιδιά
του».
Ὁ πιστός οἰκονόμος παροτρύνει τόν
«λαό τοῦ Ἰεχωβᾶ» νά παραμένει πνευμα
τικά ἄγρυπνος καί νά ἐκτιμᾶ ἐπίκαιρες
ὑπενθυμίσεις. Ἔτσι φέρει στό προσκήνιο
τό θέμα πού ἀφορᾶ τήν πανταχοῦ παρου
σία τοῦ Θεοῦ Πατέρα.
«Βρίσκεται ο Θεός παντού»;
Ἐρώτηση πού θέτει καί ἀπαντᾶ ἡ ἐται
ρία στό περιοδικό της:
«Ξύπνα», 8-3-05, σελ. 20, 21: «Ο Θεός
περιγράφεται κατάλληλα ως πανίσχυρος
και Παντογνώστης. Εν τούτοις όταν προ
σπαθούν να περιγράψουν περαιτέρω την
μεγαλοσύνη του Θεού, ορισμένοι προ
σθέτουν ένα τρίτο όρο, πανταχού παρών.
Πιστεύουν ότι ο Θεός βρίσκεται παντού
ταυτόχρονα. Είναι όμως πανταχού πα
ρών; Βρίσκεται ο Θεός παντού η είναι
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πρόσωπο με συγκεκριμένη κατοικία... Η
Γραφή διδάσκει ότι η κατοικία του Θεού
είναι πράγματι χωρισμένη από το φυσικό
σύμπαν, αλλά παράλληλα είναι μία πολύ
συγκεκριμένη τοποθεσία. (Ιώβ Β’ 1, 2)».
1928. «Καταλλαγή», σελ. 14: «Ἐκ τῶν
ἀστέρων τοῦ συμπλέγματος τῶν «Πλειά
δων εἶναι ἡ κατοικία τοῦ Ἰεχωβᾶ».
Καί ἡ δική μας ἐρώτηση: Οἱ Πλειάδες
δέν ἀνήκουν στό φυσικό σύμπαν;
Ἀλλά, ἀκολουθεῖ καί συνέχεια:
1977-1985. «Χιλιετής Βασιλεία», σελ. 98:
«Ο Ύψιστος Θεός είχε πάντοτε ένα τό
πο κατοικίας στον ουρανό. Δεν είναι ένα
πνεύμα που διαποτίζει τα πάντα, το οποί
ον είναι ταυτόχρονα».
Ἡ προσπάθεια τῆς Σκοπιᾶς πέτυχε νά
καθηλώσει τό Θεό Πατέρα «τοπικά», με
ταξύ τοῦ συμπλέγματος τῶν Πλειάδων
ἤ κάπου ἀλλοῦ στόν οὐρανό· χωρίς ἁγι
ογραφική κάλυψη φυσικά, ὅμως ἔπεισε
τούς ὀπαδούς της. Ὄχι λοιπόν πανταχοῦ
παρών ὁ Πατέρας...
Ἡ Ἁγία Γραφή κηρύττει τήν πανταχοῦ
παρουσία τοῦ Πατρός. (Ψαλ. ΡΛΗ, 7-10,
κατά τούς «Ο΄»: «Ποῦ πορευθῶ ἀπό τοῦ
πνεύματός σου; Καί ἀπό τοῦ προσώπου
σου ποῦ φύγω; Ἐάν ἀναβῶ εἰς τόν οὐρα
νόν, σύ ὑπάρχεις ἐκεῖ. Ἐάν καταβῶ εἰς
τόν ἅδη, πάρει. Ἐάν ἀναλάβω τάς πτέρυ
γάς μου κατ’ ὄρθρον καί κατασκηνώσω
εἰς τά ἔσχατα τῆς θαλάσσης, καί γάρ ἐκεῖ
ἡ χείρ σου καθοδηγήσει με, καί καθέξει
με ἡ δεξιά σου». (Ἀμώς Θ’ 2-6, Πρ. ΙΣΤ’ 2627, Β’ Κορ. ΣΤ’ 16 κ. ἀ.).
Τώρα ἡ «Σκοπιά» ἄρχισε νέα προσπά
θεια: τήν ἀμφισβήτηση τῆς παντογνωσί
ας τοῦ Θεοῦ. Προγνωρίζει ὁ Θεός ἤ ὄχι.
Ἀποτέλεσμα τῆς ὅλης προσπάθειας εἶναι
ἡ διδασκαλία ὅτι ὁ Θεός ἔχει ἐπιλεκτική
πρόγνωση, ὅπως διαβάσαμε στή «Σκο
πιά», 1-1-11, σελ. 13, 14.
Ἔτσι λοιπόν γιά νά ἐπιβάλει τή νέα της
διδαχή καί ἐφ’ ὅσον δέν ὑπάρχουν ἐδάφια
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ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, γιά νά κατοχυρώ
σει τή νέα κακοδοξία της, παραθέτει ἕνα
δικό της παράδειγμα: «Ο τηλεθεατής ενώ
μπορεί να δει το τέλος ενός μαγνητοσκο
πημένου αγώνα, ώστε να μάθει το απο
τέλεσμα, δεν είναι όμως υποχρεωμένος
να αρχίσει έτσι. Τι πιο φυσικό να δει όλο
τον αγώνα από την αρχή. Ο Δημιουργός
όμως επέλεξε όχι το πιο φυσικό, αλλά
να περιμένει την εξέλιξη των γεγονότων
ώστε να δει πως θα συμπεριφέρονταν τα
παιδιά Του».
Ἀκολουθεῖ ἕνα ἄλλο πρόσφατο κείμε
νο πάνω στό ἴδιο θέμα:
2011. «Σκοπιά», 15-4-2011, σελ. 28:
«Γνώριζε ο Θεός ότι ο Αδάμ και η Εύα θα
αμάρταναν; Όχι. Ο Ιεχωβά τους προίκισε
με νοημοσύνη και ελεύθερη βούληση και
συνεπώς είχαν τη δυνατότητα να επιλέ
ξουν αν θα υπάκουαν η όχι.
Μολονότι ο Θεός έχει την ικανότητα
της πρόγνωσης, την ασκεί επιλεκτικά».
Παρανοϊκό... μέ ἐπιείκεια! Ἡ ἀνάλυση
τῶν διδαχῶν τῆς «Σκοπιᾶς» εἶναι γνωστή.
Τίς ἑρμηνεύει πάντοτε μέ ἕνα φρόνημα
κοσμικό κι ὄχι πνευματικό. Μέ αὐτό τόν
τρόπο τοποθετεῖ τόν Θεό ἐν χρόνῳ. Ὁ Θε
ός ὅμως εἶναι ἄναρχος, ὅλα γιά Ἐκεῖνον
εἶναι ἕνα διαρκές παρόν. Ὅλα τελοῦνται
σήμερον, δέν ἔχει οὔτε χθές οὔτε αὔριο.
Ὅπως γράφει ὁ ἀπ. Παῦλος στήν πρός
Ἑβραίους ἐπιστολή σέ ὅλο τό Α’ κεφά
λαιο, μαζί μέ τόν Υἱό ἔκαναν τούς αἰῶνες.
Ἀναφέρουμε ἕνα παράδειγμα: «Υἱός μου
εἶσαι σύ. Σήμερον σέ ἐγέννησα».
Ὁ «πιστός οἰκονόμος» ἀφοῦ γύμνωσε
τόν Υἱό καί Λόγο τοῦ Πατρός ἀπό τή θε
ότητά Του καί κηρύττει ὅτι ἦταν «ὁ μεγα
λύτερος ἄνθρωπος πού ἔζησε ποτέ», κάτι
πλέον πού ἔχει γίνει δόγμα, τώρα καί ἀρ
κετό καιρό ἀρχίζει καί μειώνει τίς Θεϊκές
ἰδιότητες τοῦ Πατρός. Πρῶτα ἄρχισε μέ

διάλογος

τήν πανταχοῦ παρουσία τοῦ Πατρός, τώ
ρα ἀσχολεῖται μέ τήν παντογνωσία Του·
φυσικά μέ τήν δοκιμασμένη μέθοδο τοῦ
«δούλου», (συχνές ἀναφορές πάνω στό
σχετικό θέμα) ὥστε νά δικαιολογεῖ τίς ἀλ
λαγές τῶν διδαχῶν του.
Ὁ Θεός τοῦ δίνει τήν κατάλληλη τροφή
ἐν καιρῶ, ὅπως ἰσχυρίζεται, τήν παροῦ
σα ἀλήθεια. Στήν περίπτωση αὐτή ὅμως
ὁ «δοῦλος», τό «κανάλι τοῦ Θεοῦ», δέν
γνωρίζει τόν ἑαυτό του, δέν ξέρει ποιός
εἶναι, ἀπό ποιούς ἀποτελεῖται, ποιοί λαμ
βάνουν τίς θεϊκές ἀλήθειες; Ἡ ἀπάντηση
τῆς «Σκοπιᾶς» εἶναι εὔκολη: ὁ «δοῦλος»
εἶναι τό «πιστό ὑπόλοιπο» τῶν χρισμέ
νων. Ποιοί καί πόσοι εἶναι αὐτοί; Ὅπως
ἔχουμε ξαναπεῖ, τό «πιστό ὑπόλοιπο»
ἀντί νά μειώνεται λόγῳ θανάτου τῶν
ὑπερηλίκων οἱ ὁποῖοι τό ἀποτελοῦσαν,
ἄρχισε σιγά σιγά κάθε χρόνο νά αὐξάνει!
Νά ξαναθυμίσουμε τίς διαφορές τῶν
τελευταίων χρόνων: τό 2006 οἱ χρισμένοι
ἦταν 8. 758, τό 2007 ἦταν 9. 150, αὐξή
θηκαν δηλαδή κατά 347 ἄτομα. Τό 2009,
ὑπερπηδώντας τό 2008, οἱ χρισμένοι γί
νονται 10.857, γιά νά φθάσουν τό 2010
τόν ἀριθμό τῶν 11. 202. Κατόπιν αὐτῶν
τῶν διαφορῶν αὐξήσεως τοῦ ὑπολοίπου,
ἀναγκάζεται πλέον ἡ ἑταιρία νά δικαιο
λογήσει αὐτές τίς αὐξήσεις καί ἀνοίγει
τήν «οὐράνια θύρα», τήν ὁποία εἶχε κλεί
σει τό 1935, ὥστε ὅποιος θέλει μπορεῖ νά
εἰσέρχεται, γιατί εἶχε προηγηθεῖ ἡ πτώση
τῶν «ἀπίστων χρισμένων» ὅπως τούς χα
ρακτήρισε ἡ «Σκοπιά».
Ἐρώτηση: Ποιά τροφή ἔδιναν καί δί
νουν τώρα οἱ καινούργιοι, πού πιθανόν
κάποτε νά ἀποδειχθοῦν καί αὐτοί ἄπι
στοι;
Ἕνα εἶναι βέβαιο, ὅτι τό «ὑπόλοιπο»,
ὅποιοι καί ἄν τό ἀπαρτίζουν, προσφέρει
πάντοτε τήν ἴδια ἀλλοιωμένη τροφή.
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Ο «ΚΑΛΟΣ» ΜΑΓΟΣ ΑΠΕΘΑΝΕ;
ΖΗΤΩ, Ο «ΚΑΛΟΣ» ΒΡΥΚΟΛΑΚΑΣ!
(α’ μέρος)
Πάνω ἀπό μία δεκαετία, βομβαρδιζό
μασταν, ἐμεῖς καί τά παιδιά μας, μέ ὅλους
τούς δυνατούς τρόπους, ἀπό τά ΜΜΕ καί
τό ἀδίστακτο μάρκετινγκ τῶν ἑκατοντά
δων ἐνδιαφερομένων φορέων διεθνῶς, ἀλ
λά καί στή χώρα μας, μέ τό προφίλ τοῦ
«καλοῦ» μάγου, μέ πρωταγωνιστή τοῦ εἴ
δους τόν ἥρωα τῆς J. K. Rowling νεαρ
 ό μά
γο Χάρι Πότερ. Κι ἐνῶ ὁ «βομβαρδισμός» δέ
σταμάτησε ἀπό τό 1997 -μέ τήν κυκλοφο
ρία τοῦ πρώτου βιβλίου- μέχρι τό 2011 –μέ
τήν προβολή τοῦ 2ου μέρους τῆς ἕβδομης
ταινίας- οἱ συντελεστές αὐτῆς τῆς πρωτο
φανοῦς στά χρονικά τῆς ἀνθρωπότητας
παγκόσμιας πλύσης ἐγκεφάλου ἀπεφάσι
σαν ὅτι θά πρέπει νά συνεχιστεῖ ἡ «ἐπιχεί
ρηση» εἰς τό διηνεκές μέ τή δημιουργία, στό
1
Orlando τῆς Florida , ἀπό τή Warner Bros,
σέ συνεργασία μέ τή Universal Studios, τοῦ
«Πάρκου Διασκέδασης Χάρι Πότερ» (The
Wizarding World of Harry Potter) –κάτι ἀν
τίστοιχο μέ τά διάφορα Disney Lands-, πού
ἄνοιξε στό κοινό τό 2010.
Ἐπειδή ὅμως, ὅσο καί καλοστημένο νά
εἶναι ἀπό τή «Νέα Ἐποχή» ἕνα τέτοιο σενά
ριο, τό κοινό κάποτε ἀρχίζει νά κουράζεται,
οἱ διεθνεῖς ἐγκέφαλοι γιά τήν ὑποδούλωση
τοῦ ἀνθρώπου ἔσπευσαν νά βροῦν τό ὑπο
κατάστατο· καί τό βρῆκαν στό «πρόσωπο»
τοῦ βαμπίρ.
Σέ παλαιότερο τεῦχος τοῦ «Διαλόγου»2
εἴχαμε ἀσχοληθεῖ μέ τό θέμα τῶν βρυκο
1. http://en.wikipedia.org/wiki/The_Wizarding_World_
of_Harry_Potter
2. «Διάλογος», τ. 32, Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2003, σσ. 25-29.
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τοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη.

λάκων, ἀπό τή «μεταφυσική» του ἤ μᾶλλον
ἀπό τήν ἀποκρυφιστική του πλευρά καί θά
ἄξιζε νά μελετηθεῖ καί πάλι σοβαρά ἐκεῖ
νο τό ἄρθρο. Σήμερα ὅμως ἡ χιονοστιβάδα
πού λέγεται «βαμπιρισμός» καί πού ἔχει
κατακλύσει ὅλους τούς τομεῖς τῆς ζωῆς
μας (φιλολογία, θέαμ
 α, «τέχνη», παιχνίδι
κ. ἄ., ἀκόμη καί τήν πορνογραφία) καθιστᾶ
τήν ἐπαναφορά μας στό θέμα ἀπολύτως
ἀναγκαία.
Ἀλλά ἄς δοῦμε πρῶτα τί εἶναι οἱ βρυκό
λακες; Εἶναι, σύμφωνα μέ τή λαϊκή ἀντίλη
ψη, ὀντότητες πού βγαίνουν ἀπό τόν τάφο
τους γιά νά πιοῦν τό αἷμα τῶν ἀνθρώπων,
ἀφοῦ δέν μποροῦν νά ζήσουν χωρίς αὐτό;
Τί πιστεύει ὁ λαός μας γιά τούς βρυκόλα
κες; Πρόκειται ἤ ὄχι γιά χθόνιες ὀντότητες;
Τί λέει ἡ παράδοση γι’ αὐτούς, καί πῶς ἀν
τιμετωπίζει τό θέμα ἡ Ἐκκλησία μας;
Ὁ βρυκόλακας, βουρδούλακας, βαμπίρ
κ. ἄ. ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο κομμάτι τοῦ
λαϊκοῦ θρύλου στήν παγκόσμια μυθο
λογία. Κατά τή γνωστή συγγραφέα τοῦ
εἴδους Κάρεν Τόμπσον (Karen Thompson)
καί τή μελέτη της γιά τή μυθολογία τῶν
βαμπίρ3, ὁ βρυκόλακας ἀντιπροσωπεύει
«ἕνα φάντασμα πού ἔχει ἐπιβληθεῖ μέσῳ
τοῦ φόβου ἐδῶ καί ἀρκετούς αἰῶνες σχεδόν
σέ ὅλο τόν κόσμο».
Παρά τίς ἀποστάσεις –τόπου καί ἐπο
χῆς- πού χωρίζουν τούς διάφορους πολι
τισμούς, οἱ ἱστορίες πού ἀφοροῦν τά βαμ
πίρ εἶναι ἐντυπωσιακά ὁμοιόμορφες. Εἶναι
ἐπίσης ἐνδιαφέρον ὅτι οἱ περισσότερες ἀπό
3. http://kekrops.tripod.com/Mythology_Vampire.html
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τίς περιγραφές ἐπιθέσεων βαμπίρ προέρ
χονται ἀπό τήν Κίνα, τήν Ἑλλάδα καί τά
σλαβικά ἔθνη. Κι αὐτό εἶναι ἀπορίας ἄξ
ιο, καθόσον, ἐνῶ οἱ σλάβοι γειτνιάζουν το
πικά μέ τόν ἑλλαδικό χῶρο, ἡ Κίνα, τόσον
ἐδαφικά ὅσο καί πολιτισμικά, ἀπέχει πολύ
ἀπό τή βαλκανική χερσόνησο4.
Ὁ βρυκόλακας ἀντικατοπτρίζει μεταξύ
ἄλλων, τόν πρωτόγονο φόβο τοῦ μακράν
τῆς Ἐκκλησίας ἀνθρώπου γιά τό θάνα
το, τούς νεκρούς καί τήν ἀναζήτηση τῆς
ἀθανασίας. Ὅλα αὐτά συγκλίνουν στό πέ
ρασμα τοῦ χρόνου γιά νά μᾶς δώσουν τή
σύγχρονη καί σχετικά περίπλοκη εἰκόνα
τοῦ σημερινοῦ βαμπίρ.
Τό σημαντικότερο γεγονός γιά τό βρυ
κόλακα εἶναι ὅτι «ζεῖ» πέρα ἀπό τό φυσικό
θάνατο, ἐνῶ οἱ μύθοι οἱ σχετικοί μέ τήν
προέλευσή του ὑποδεικνύουν μιά πολύ
ἰσχυρή σύνδεση μέ τό σύμβολο τοῦ φιδιοῦ.
Τό βαμπίρ συνδέεται μέ τούς ἀρχαίους μύ
θους τῆς γονιμότητας, καί λόγῳ τῆς συμ
βολικῆς σχέσης φιδιοῦ καί γονιμότητας,
καί λόγῳ τῶν ζωικῶν χαρακτηριστικῶν
τοῦ βαμπίρ πού ἐπαναλαμβάνονται, ὅπως
ὁ τρόπος τοῦ ὕπνου του, ἡ ἐπιστροφή του
ἐκ νεκρῶν καί ἡ ἀνανέωσή του μέσῳ τῆς
ἐπαφῆς του μέ τή ζωή.
Δύο μύθοι πού σχετίζονται μέ τήν προ
έλευση τοῦ βαμπίρ εἶναι παρόμοιοι καί
εἶναι πιθανῶς παραλλαγές τοῦ ἴδιου λα
ογραφικοῦ μοτίβου. Ὁ πρῶτος σχετίζεται
μέ τήν ἱστορία τῆς Λάμιας, τῆς βασίλισσας
τῆς Λιβύης, πού ἀγαπήθηκε ἀπό τό Δία,
μέ τό παιδί πού γεννήθηκε ἀπό τήν ἕνωσή
τους καί μέ τή ζηλοτυπία τῆς Ἥρας πού
ἔκλεψε τό νήπιο. Ἡ Λάμια ἀποσύρθηκε σέ
μιά σπηλιά κι ἄρχισε νά περιπλανιέται τίς
νύχτες, κλέβοντας καί τρώγοντας τά νεο
γέννητα μωρά, ἐνῶ ἀργότερα οἱ προτιμή
σεις της ἐπεκτάθηκαν στήν ἀποπλάνηση
4. http://www.e-telescope.gr/el/mystery-and-strange/
300-vampires-in-myth
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νεαρῶν ἀνδρῶν, πού τούς σκότωνε εἴτε
κάνοντας ἔρωτα μέχρι θανάτου ἤ πίνοντας
τό αἷμα τους. Ἡ μυθολογία τήν περιγράφει
μέ σῶμα ἑρπετοῦ ἀπό τή μέση καί κάτω καί
φτερά. Τά σύγχρονα θηλυκά βαμπίρ συ
χνά παρουσιάζονται εἰκαστικά μέ χλωμό
δέρμα, κάτω ἄκρα ἑρπετοῦ, κόκκινη τριχο
φυία, πράσινα μάτια καί φτερά δράκοντα.
Ὁ δεύτερος μύθος ἀφορᾶ στή Λίλιθ, τήν
ὑποτιθέμενη πρώτη σύζυγο τοῦ Ἀδάμ, πού
συναντοῦμε σέ διάφ
 ορα ἀρχαῖα θρησκεύ
ματα καί στόν ἀποκρυφισμό. Ἡ Λίλιθ ἦταν
θηλυκός δαίμονας στή μυθολογία τῶν λα
ῶν τῆς Μεσοποταμίας, πού σχετιζόταν μέ
τόν ἄνεμο καί ἐπιστεύετο ὅτι ἔβλαπτε τά
5
6
παιδιά . Ταλμούδ καί Μιντρᾶς , ἐμφανί
ζουν τή Λίλιθ σά νυχτερινό δαίμονα, πού
ὅπως λέγεται δημιουργήθηκε ταυτόχρονα
μέ τόν Ἀδάμ, ἀπό τόν ἴδιο πηλό -ἑπομέ
νως ἦταν ἴση του σέ ὅλα- ἀλλά ἀρνήθηκε
ὑπακοή στόν Ἀδάμ, ἔβγαλε φτερά καί πέ
ταξε μακριά του, ἀφοῦ πρῶτα πρόφερε τό
τετραγράμματο, τό ἀπαγορευμένο ὄνομα
τοῦ Θεοῦ.
Ἀναζητώντας τή Λίλιθ τή βρίσκουμε γιά
πρώτη φορά σέ ἀρχαῖα Σουμερικά μυστι
κιστικά γραπτά καί φυλαχτά ὡς Λιλλάκε,
πού εἶναι τό ἀπόκρυφο ὄνομα τῆς Θεᾶς
Μπελίλι. Τήν ξανασυναντᾶμε ὡς Μπα
αλάτ -παράφραση τοῦ «Μπελίλι»- στούς
Καϊν
 ίτες7 κι ἀργότερα, στίς Ἑβραϊκ
 ές δο
ξασίες σάν θηλυκό δαίμονα τῆς ἐρήμου. Ἡ
5. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%
BB%CE%B9%CE%B8
6. Midrash: Μέθοδος βιβλικῆς ἑρμηνείας ἀπό τούς
ἑβραίους ραββίνους. Ἀποτελεῖ τή ραββινική παράδο
ση γιά τή συμπλήρωση τῶν «κενῶν» στή Βίβλο. Σχετί
ζεται καί μέ τήν αὐθαίρετη καμπαλιστική ἑρμηνεία τῶν
Γραφῶν.
7. Μερίδα τοῦ κινήματος τῶν Γνωστικῶν τοῦ 2ου μ.Χ.
αἰώνα. Θεωροῦσαν τό Θεό τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης κατώ
τερο ὄν καί τύραννο καί τιμοῦσαν τόν Κάϊν ὡς τόν κάτοχο
τῆς ἀληθινῆς γνώσης, πού διά μέσου τῶν αἰώνων μετα
δόθηκε σέ ὅλους τούς ἀποβλήτους τῆς Ἁγίας Γραφῆς μέ
χρι τόν Ἰούδα. Νομιμοποιοῦσαν τήν ἀνηθικότητα, ἑρμη
νεύοντας καί βιώνοντας τήν εὐαγγελική ἐλευθερία ὡς
ἀκολασία.
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πρώτη σοβαρή ἀναφορά τῆς Λίλιθ γίνεται
στό Ἑβραϊκό Ταλμούδ. Στά Καμπαλιστικά
γραπτά ἀναφέρεται κυρίως ὡς σύντροφος
τοῦ Σαμαήλ (τοῦ Σατανᾶ) καί ὡς ἡ θηλυκή
ἔκφρασή του. Ἀναφέρεται ἐπίσης καί ὡς ἡ
προσωποποίησ
 η τοῦ πειρασμοῦ τῆς Ἐδέμ
καθώς καί ὡς τό πρῶτο Succubus8.
Συναντᾶμε τή Λίλιθ στή ζωγραφική ἀπό
τό Μεσαίωνα ἕως τίς μέρες μας, ὅπου ἀνα
παριστᾶται ὡς ὁ πειρασμός τοῦ Ἀδάμ καί
τῆς Εὔας, εἴτε σάν φίδι μέ γυναικεῖο κεφά
λι, εἴτε καί σάν γυναίκα πού τούς προσφέ
ρει τόν καρπό. Τό 19ο αἰώνα, ὁ Κάρλ Γιούγκ
(ψυχολόγος καί ἀποκρυφιστής) τή χρησι
μοποιεῖ σάν ἔκφραση καί προσωποποίηση
τοῦ ἀρσενικοῦ ἄνιμους, τῆς δῆθεν θηλυκῆς
πλευρᾶς τοῦ ἄνδρα, πού βρίσκεται καταπι
εσμένη. Τόν ἴδιο αἰώνα, ἡ Λίλιθ ἀρχίζει νά
μεταλλάσσεται, ἀπό πλάσμα δαιμονικό
σέ σύμβολο θηλυκότητας. Οἱ φεμινίστριες
-κυρίως οἱ προερχόμενες ἀπό τή «Θεοσο
φική Ἐταιρία» τῆς Ἑ. Π. Μπλαβάτσκυ- τή
λατρεύουν ὡς τό αὐθεντικό θηλυκό ἴνδαλ
μα πού ἀπαρνεῖται ἀκόμα καί τόν κῆπο
τῆς Ἐδέμ γιά χάρη τῆς ἐλευθερίας καί τῆς
ἀνεξαρτησίας της· φυσικά ἡ δαιμονική καί
ἡ παιδοκτόνος πλευρά της παραμερίζονται
τώρα καί ἀπορρίπτονται. Τά νεοπ
 αγανι
στικά κινήματα (Wicca κ. ἄ.) ἀποδέχονται
τή Λίλιθ ὡς θεότητα-προστάτιδα τῆς σκο
τεινῆς γυναικείας πλευρᾶς, ἀλλά καί τοῦ
γυναικείου ἐρωτισμοῦ. Λατρεύεται ὅμως
μέχρι τίς μέρες μας καί ἀπό διάφ
 ορα σκο
τεινά τάγματα μέ τήν ἀρχική της μορφή,
ὡς ἀρχόντισσα τοῦ σκότους καί ὡς ἡ ἡγέτι
δα τῶν ἄϋλων βαμπίρ (incubi καί succubi).
Τόσο ἡ Λάμια ὅσο καί ἡ Λίλιθ ἔχουν μιά
ἰσχυρή σχέση μέ τό φίδι. Καί οἱ δύο ἀπο
πλανοῦσαν τά ἀρσενικά θύματά τους καί
τά ὁδηγοῦσαν στό θάνατο. Σέ μιά ἀπό τίς
μεταφράσεις τῆς Βίβλου, συγκεκριμένα
8. Succubus (πληθ.: succubi): Θηλυκός δαίμονας πού
πιστεύεται ὅτι ἐπισκέπτεται ἄντρες στή διάρκεια τοῦ
ὕπνου καί προχωρεῖ σέ σεξουαλική ἐπαφή μαζί τους.
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τή Vulgata9, ἡ μετάφραση τοῦ ὀνόματος
Λίλιθ εἶναι Λάμια10. Σέ ἕνα καί μοναδικό
11
στίχο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἡ σχετική
ἀναφορά ἑρμηνεύεται ἀπό δυτικούς μετα
φραστές κατά τρόπον πού νά παραπέμπει
12
στή Λίλιθ .
Στήν ἐξάπλωση τοῦ μύθου τῶν βρυκο
λάκων φαίνεται πώς εὐθύνονται, ἐκτός
τῶν λαϊκ
 ῶν καί κάποιοι κληρικοί, ἁπλοῖ
ἄνθρωποι τῆς ὑπαίθρου. Μέχρι τό Σχίσμα
τοῦ 1054 μ.Χ. ἡ Ἐκκλησία δέν εἶχε συγκε
13
κριμένη στάση στό ζήτημα αὐτό . Τελικά
καί ἡ Ἐκκλησία καί ὁ παπισμός ἀποδέχθη
καν ὅτι τά περί βρυκολάκων συνιστοῦν δι
δασκαλίες περί δαιμονίων. Στήν προσπά
θειά της ἡ Ἐκκλησία νά ἐκριζώσει αὐτή
τήν εἰδωλολατρική δεισιδαιμονία χρησιμο
ποίησε σέ κάποιες περιπτώσεις ἐπιλεκτικά
τούς ἐξορκισμούς καί τά ἁγιαστικά της
μέσα, τόν «ἁγιασμό», τό ἀντίδωρο καί τόν
Ἐσταυρωμένο. Ἄν καί σέ κάποιες περιπτώ
σεις καί κληρικοί ἀναπαρήγαγαν τόν μύθο
γιά τήν καταπολέμηση τῶν βρυκολάκων
μέ μελέτες καί συγγράμματα, κυρίως κα
τά τό διάστημα 1600-1800, ἀπό λόγιους
μοναχούς γράφτηκαν ἑκατοντάδες πραγ
ματεῖες, στίς ὁποῖες γινόταν ἀπόπειρα
ἐκλογίκευσης τοῦ θέματος, ὅπως π.χ. ὁ
Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης πού κατα
δικάζει στό Πηδάλιο ὅσους ἀσχολοῦνταν
μέ τέτοια θέματα.
Δύο ἱστορικά πρόσωπα φαίνεται νά εὐ
θύνονται γιά τήν ἀναβίωση τοῦ μύθου γιά
τούς νεκροζώντανους γύρω στούς 15ο καί
16ο αἰῶνες.
9. Ἡ λατινική μετάφραση τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ἔγινε
στό τέλος τοῦ 4ου αἰώνα μ.Χ., ἐντολῇ τοῦ Πάπα Δάμασου
Α’ καί υἱοθετήθηκε ἀπό τούς παπικούς.
10. http://www.etymonline.com/index.php?search=Bible
+translations&searchmode=none
11. «ἐκεῖ ἐνόσσευσεν ἐχίνος, καί ἔσωσεν ἡ γῆ τά παι
δία αὐτῆς μετά ἀσφαλείας, ἐκεῖ συνήντησαν ἔλαφοι καί
εἶδον τά πρόσωπα ἀλλήλων...» (Ἠσαΐας ΛΔ΄ 15).
12. http://www.youtube.com/watch?v=6D3ssTsZdmI
13. http://www.livepedia.gr/content-providers/periskopio/
crypto/3386BRIKOLAKES.pdf
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Πρῶτος ἀναφέρεται ὁ Βλάντ III’, Πρίγ
κιπας τῆς Βλαχίας (1431–1476), πού πέρασε
στήν ἱστορία καί ὡς Βλάντ Τέπες Ντράκου
λα (Vlad Tepes), δηλαδή, «Βλάντ ὁ ἀνασκο
14
λοπιστής», γιός τοῦ Ντακούλ , ἡγεμόνας
τῆς Βλαχίας, δημοφιλής ἥρωας στή Ρου
μανία καί στή Μολδαβία, πού «μετεξελί
χθηκε» ἀπό τόν Ἄγγλο μυθιστοριογράφο
15
Μπράμ Στόουκερ , τό 1897, στόν περιβό
ητο Κόμη Δράκουλα τῶν Καρπαθίων. Ὁ
Στόουκερ ἐμπνεύστηκε ἀπό τήν ἱστορική
φιγούρα τοῦ κόμη τῆς Τρανσυλβανίας, ὁ
ὁποῖος βέβαια δέν ἦταν βαμπίρ, ἀλλά ἥρω
ας ἀγωνιστής κατά τῶν Τούρκων κατακτη
τῶν στήν περιοχή. Οἱ προφανῶς σκληρές
καί βάρβαρες μέθοδοι τῆς ἐποχῆς (ἀνασκο
λοπισμός-παλούκωμα κ. ἄ.) ἦταν ὁ λόγος
πού ὁ Βλάντ III’ ἔμεινε στήν ἱστορία ὡς «ὁ
ἀνασκολοπιστής Πρίγκιπας» (Kaziglu Bey).
Τό δεύτερο πρόσωπο πού ἔδωσε τροφή
στούς μύθους περί βρυκολάκων εἶναι ἡ
Ἐλίζαμπεθ Μπάθορυ (Countess Erzsebet
Bathory de Ecsed), (1560–1614) -μέ καταγω
γή ἀπό τίς πιό ἀριστοκρατικές οἰκογένειες
τῆς Οὐγγαρίας-, μιά γυναίκα πού ἔμεινε
στήν ἱστορία ὡς ἡ «Ματωμένη Κόμισσα».
Παντρεμένη μέ τόν κόμη Φέρεντς Ναν
τάσντυ, στρατιωτικό, ἀρκετά μεγαλύτε
ρό της, περιγράφεται ὡς μιά ἐξαιρετικά
ὄμορφη γυναίκα, ἡ ὁποία ὅμως ἔκρυβε ἕνα
16
διεσ
 τραμμένο καί σαδιστικό χαρακτήρα .
Ὅταν ὁ ἄντρας της, ὡς στρατιωτικός, ἔλει
πε ἀρκετό καιρό ἀπό τήν συζυγική ἑστία,
ἡ Ἐλίζαμπεθ ἐκτόνωνε τίς σαδιστικές της
τάσεις πάνω στίς ὑπηρέτριές της, κάτι πού
δέν ἐθεωρεῖτο μεμπτό τήν ἐποχή ἐκείνη,
14. Βλάντ II΄, πατέρας τοῦ Βλάντ ΙII΄, ὁ ἐπονομαζόμε
νος «Δράκος» (Dracul), μετά τήν εἰσαγωγή του, τό 1431,
στό «Τάγμα τοῦ Δράκου» (Order of the Dragon), ἱδρυθέν
ἀπό τόν αὐτοκράτορα τῆς «Ἁγίας Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατο
ρίας» Σιγισμοῦνδο.
15. http://www.focusmag.gr/articles/view-article.rx?oid=
395124
16. http://foititikospalmosistoria.blogspot.com/2010/12/
blog-post.html
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ὅταν ἐπρόκειτο γιά τό σωφρονισμό ὑπηρε
τῶν καί εἰδικά ὅταν ἀφοροῦσε σέ ἀνθρώ
πους κατώτερης κοινωνικῆς τάξης. Σύμ
φωνα μάλιστα μέ κάποιες πηγές ὁ ἴδιος ὁ
κόμης «ἐκπαίδευσε» τήν γυναίκα του στήν
«τέχνη» τῶν βασανιστηρίων καί σέ σατα
νιστικές τελετουργίες. Ὅταν ὁ Ναντάστυ
πέθανε, τό 1601 ἡ Ἐλίζαμπεθ συνέχισε,
στό οἰκογενειακό της φέουδο κοντά στήν
Μπρατισλάβα, τό ἀγαπημένο της σπόρ,
τόν σαδισμό πάνω στίς ὑπηρέτριές της, δι
ανθισμένο μέ πρακτικές ὁμοφυλοφιλίας.
Καθώς τά ἔργα της γίνονταν γνωστά στήν
τοπική κοινωνία κι οἱ κάτοικοι ἀπέφευγαν
νά στέλνουν τίς κόρες τους νά μποῦν στήν
ὑπηρεσία της, ὁδηγήθηκε στή λύση τῆς
ἀπαγωγῆς νεαρῶν κοριτσιῶν ἀπό τίς οἰ
κογένειες τῶν χωρικῶν πού ζοῦσαν γύρω
ἀπό τό κάστρο/κολαστήριο.
Μέ τά πρῶτα σημάδια γήρατος, ἡ Ἐλί
ζαμπεθ ξέφυγε ἀπό κάθε ὅριο. Κατέφυγε
στή μαγεία, σκοτώνοντας νεαρές παρθέ
νες γιά νά κάνει μπάνιο στό αἷμα τους καί
νά διατηρήσει, ὅπως πίστευε, τή νεότητα
καί τήν ὀμορφιά της. Ἡ ἀρχή τοῦ τέλους
ἦλθε ὅταν «ἔκανε τό λάθος» νά σκοτώσει
δύο νεαρές ἀριστοκράτισσες. Ὁ βασιλιάς
Ματίας Β’, ἐξάδερφός της, ἔστειλε ἀντιπρο
σωπεία νά ξεκαθαρίσει τά συμβαίνοντα
στό κάστρο Csejthe. Οἱ εἰκόνες πού ἀντίκρι
σαν οἱ ἀπεσταλμένοι παραπέμπουν σέ ἐφι
αλτικό θέαμα, μέ πτώματα παντοῦ, ὠχρά
ἀπό τήν ἀποστράγγιση τοῦ αἵματός τους.
Ἡ κόμισσα συνελήφθη καί ὁδηγήθηκε σέ
δίκη. Οἱ κατηγορίες, βαρύτατες: φόνος, λυ
κανθρωπία, βαμπιρισμός, σαδισμός. Δια
βάστηκε καί τό ἡμερολόγιό της ὅπου εἶχε
καταγράψει 850 θύματά της. Τέλος, ἐνῶ οἱ
συνένοχές της δέν ἀπέφυγαν τό θάνατο,
ἐκείνη καταδικάστηκε σέ ἐγκλεισμό στόν
πύργο της ὅπου χτίστηκε ζωντανή καί πέ
θανε μετά 3 χρόνια.
(Τό τέλος στό ἑπόμενο).
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ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΑΓΑΡΑΚΗ, ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΙΝΑΙ Η ΓΙΟΓΚΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ-ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ;
Εἶναι ἡ γιόγκα ὡς µυϊκή ἄσκηση κατάλληλη γιά τή βελτίωση τῆς ὑγείας;

Ἐδῶ καί ἀρκετές δεκαετίες, ὁρισµένοι κύκλοι
προβάλλουν στό δυτικό κόσµο τή γιόγκα
ὡς ἰδανική µορφή σωµατικῆς ἄσκησης.
Ἐπίσης γίνονται µαθήµατα-σεµινάρια γυµναστικῶν
ἀσκήσεων, διδάσκονται στάσεις καί κινήσεις τοῦ σώµατος,
ὅπως αὐτές ἐφαρµόζονται
στόν ἰνδουισµό καί στόν βουδισµό (γιόγκα).
Στό παρόν κείµενο γίνεται προσπάθεια νά παρουσιαστεῖ
τό θέµα µέ τόν ἁπλούστερο δυνατό τρόπο.
Σκοπός τῆς µικρῆς αὐτῆς ἐργασίας εἶναι νά µπορέσει
νά ἀντιληφθεῖ ὁ καθένας, ἀνεξαρτήτως
τῶν θρησκευτικῶν, πολιτικῶν ἤ ἄλλων προτιµήσεών του
τίς διάφορες πλευρές τοῦ ζητήµατος.
Ἡ σωµατική ἄσκηση εἶναι κοινό ἀγαθό, ὅπως καί ἡ
ἐλευθερία. Ὁ κάθε ἕνας ἔχει τό δικαίωµα νά γνωρίσει
ποιά εἶναι ἡ ἀλήθεια γιά τό συγκεκριµένο θέµα.
Μόνο ἔτσι, θά εἶναι σέ θέση νά ἐπιλέξει ἐλεύθερα,
αὐτό πού ὁ ἴδιος κρίνει ὡς σωστό.
Ἡ µελέτη γίνεται µέ βάση τίς σύγχρονες ἀπόψεις τῆς
ἰατρικῆς, τῆς ἀθλητιατρικῆς καί τῆς θρησκειολογίας.

Σελίδες: 40. Τιµή λιανική: 2 €.

Πώληση χονδρική (γιά βιβλιοπωλεῖα) & λιανική: Ἐκδόσεις Σταµούλη Α. Ε., τηλ.: 210 5238305.
Γιά ἀποστολές «ἐπί ἀντικαταβολῇ»: Τηλ.: 210 6396665, Fax: 210 6082219.

Mark Eli as John
 es
Μετά το: Ο ΝΙΚ ΜΑΡΒΕΛ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΘΗΡΙΟ
Ήλθε το 2ο βιβλίο της σειράς του Νικ Μάρβελ,

Ο ΝΙΚ ΜΑΡΒΕΛ ΚΑΙ Ο ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ
Μεταφρασμένο και προσαρμοσμένο από τον Γιάννη Μηλιώνη.

«Ο Νικ Μάρβελ και ο µαρµαρωµένος βασιλιάς» είναι ένα
µυθιστόρηµα, όµως ένα µυθιστόρηµα αλλιώτικο από τ’ άλλα.
Είναι γραµµένο για παιδιά, αλλά, όπως λέει κι ο µεταφρα
στής του, για παιδιά από 9 µέχρι και 99 ετών.
Είναι γραµµένο για τα παιδιά της γενιάς αυτής και µέσα σ’
αυτό, τα νέα παιδιά µπορεί να συναντήσουν τον εαυτό τους,
µε τα καλά του και την ασχήµια του κι ίσως στο τέλος να θε
λήσουν ν’ αξιοποιήσουν τα καλά.
Ο «Νικ Μάρβελ» είναι ένα «µοντέρνο» βιβλίο, που µιλά στα
σηµερινά παιδιά στη γλώσσα τους, στη γλώσσα, που αυτά
καταλαβαίνουν και µέσα από τη γλώσσα αυτή περνά κάποια
άλλα πράγµατα, που τα σηµερινά παιδιά ίσως δεν άκουσαν
ποτέ κι ίσως δεν φαντάζονται καν ότι υπάρχουν.
Ο «Νικ Μάρβελ» γράφτηκε για σένα και για το παιδί σου,
αλλά ειδικά γράφτηκε για το παιδί του «γείτονα» και θα µπο
ρούσες να κάνεις «ιεραποστολή» χαρίζοντάς το.
Κάποια από τα γεγονότα και τα πρόσωπα πού εµπλέκον
ται στο «µύθο» είναι φανταστικά, κάποια άλλα όµως όχι, κι
από εσένα εξαρτάται να βρεις τελικά την άκρη.
Αξίζει να το διαβάσεις το «µυθιστόρηµα» αυτό.
Θα σου λύσει πολλά ερωτήµατα, πριν σου δηµιουργήσει
καινούργια!
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Καθ’ ένα από τα δύο βιβλία: Σελίδες: 256, Τιμή λιανική: 10 €.
Πώληση χονδρική (για βιβλιοπωλεία) & λιανική:
Εκδόσεις Σταμούλη Α. Ε. Τηλ.: 210 5238305.
Αποστολές «επί αντικαταβολή»: Τηλ.: 210 6396665.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἀνακοινωθέν περί τῆς Βασιλικῆς
Παρασκευῆς Πεντάκη - 
Ρύντεν (Βασούλας)1.
Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις,
τῇ 16ῃ Μαρτίου 2011
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἀκολουθοῦσα
ἀπαρεγκλίτως τό λαμπρόν ὑπόδειγμα καί
τήν διδαχήν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τήν
διδασκαλίαν τῶν ἐχόντων τήν ἐξ αὐτῶν
Διαδοχήν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καί τάς
θεοπνεύστους Ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενι
κῶν Συνόδων, διαφ
 υλάττει ὡς πολύτιμον
μαργαρίτην τήν πίστιν τῆς Μιᾶς, Ἁγίας,
Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας,
τήν ὁποίαν βιώνει τό χριστεπώνυμον πλή
ρωμα αὐτῆς διά μέσου τῆς συμμετοχῆς εἰς
τήν μυστηριακήν καί τήν καθόλου πνευ
ματικήν ζωήν τοῦ θεοϊδρύτου ἐκκλησια
στικοῦ σώματος. Οὕτως, ἡ οἱαδήποτε τάσις
αὐτοσχεδιασμοῦ καί κίνησις, προσωπική ἤ
συλλογική, περιφρονήσεως ἤ ἀθετήσεως
τῶν δογμάτων τῆς πίστεως τῶν Ὀρθοδό
ξων χριστιανῶν καί τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς
ἐντός τῆς Ἐκκλησίας ὡς μόνης ὁδοῦ διά
τήν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν, πολλῷ δέ
μᾶλλον τῆς αὐτοαν
 ακηρύξεως προσώπων
1. http://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=en&
id=1306&tla=gr

Σημείωση τῆς Σύνταξης
Τήν εὐθύνη γιά τίς ἐκφραζόμενες ἀπό
ψεις στίς δημοσιευόμενες ἐπιστολές ἤ
σέ σχόλια, φέρουν ἀποκλειστικά οἱ ἐπι
στολογράφοι καί οἱ σχολιαστές κι ὄχι ἡ
Συντακτική Ἐπιτροπή.

ὡς «δῆθεν χαρισματικῶν», ἀπεδοκιμάσθη
πάντοτε ὡς ἀπαράδεκτος καινοτομία.
Ὑπό τό πνεῦμα τοῦτο, καί διά τήν ὀφει
λετικήν προστασίαν τοῦ μέν εὐσεβοῦς ὀρ
θοδόξου πληρώματος ἐξ ἐπικινδύνων πνευ
ματικῶν συγχύσεων, τῶν δέ μή γνωριζόν
των καλῶς τά πράγματα ἐκ τοῦ ἐλλοχεύον
τος κινδύνου τῆς πλάνης, ἀποδοκιμάζονται
ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας αἱ ὑπό τῆς
Βασιλικῆς Παρασκευῆς Πεντάκη - Ρύντεν,
εὐρύτερον γνωστῆς ὡς «Βασούλας», καί τῆς
ὑπ᾿ αὐτῆς ἱδρυθείσης ὀργανώσεως ὑπό τόν
τίτλον «Ἀληθινή ἐν Θεῷ ζωή» ἀκρίτως καί
ἐπιπολαίως εἰσαγόμεναι διδασκαλίαι περί
τῶν δῆθεν «ἀπ᾿ εὐθείας διαλ
 όγων της μετά
τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ» καί τῆς κατακτήσεως ὑπ᾿
αὐτῆς τε καί τῶν ὀπαδῶν της τῆς «ἀληθι
νῆς ἐν Θεῷ ζωῆς», αἱ ὁποῖαι παρεκκλίνουν
αὐθαιρέτως τῆς θεοσδότου διδασκαλίας
τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί σκανδαλίζουν τό
ὀρθόδοξον φρόνημα τῶν εὐλαβῶν πιστῶν.
Ὅθεν, καλοῦμεν τούς εἰσηγητάς τῶν
ἀπαραδέκτων αὐτῶν καινοτομιῶν καί
τούς ἐμμένοντας εἰς αὐτάς ὑποστηρικτάς
των, οἱ ὁποῖοι τούτου ἕνεκα δέν γίνονται
δεκτοί εἰς ἐκκλησιαστικήν κοινωνίαν, ὄχι
μόνον νά μή παρεμβαίνουν εἰς τό ποιμαν
τικόν ἔργον τῶν κατά τόπους Ἱερ
 ῶν Μη
τροπόλεων, ἀλλά καί νά ἀποκηρύξουν τάς
καινοφανεῖς διδασκαλίας των, ὥστε νά
προληφθοῦν αἱ ὑπό τῶν Ἱερ
 ῶν Κανόνων
προβλεπόμεναι κυρώσεις.
Ἐκφράζομεν, τέλος, τήν βαθεῖαν λύ
πην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐκ
τῆς ἐνεργείας ἐνίων -ἐλαχίστων, εὐτυχῶςκληρικῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας νά
παρευρίσκωνται εἰς ὁμιλίας τῆς εἰρημένης
«Βασούλας» καί νά παρέχουν εἰς αὐτήν
«πιστοποιητικά Ὀρθοδοξίας».
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ΓΙΟΓΚΑ, ΠΙΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ(ΟΙ)
Τό ὑπερσύγχρονο γυμναστήριο τῆς Βου
λῆς στεγάζεται σέ ἰδιόκτητο κτίριο τῆς
«Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων». Ἄνοιξε τίς πόρτες
του τό 2003 καί διαθέτει ἐξοπλισμό τελευ
ταίας τεχνολογίας, χαμάμ, μαθήματα γι
2
όγκα καί πιλάτες καί μαθήματα ἱππασίας .
Ἤδη, γιά περισσότερο ἀπό 2 δεκαετίες,
ὁ μακαριστός π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος
προειδοποιοῦσε ὑπεύθυνα, τήν Ἑλληνική
Κοινωνία, τούς Πολιτειακούς φορεῖς, κι ὄχι
μόνο, γιά τήν ὕπουλη διείσδυση τῶν «Κα
ταστροφικῶν Λατρειῶν», Σεκτῶν, ἤ Νεο
φανῶν Αἱρέσεων παντοῦ καί ἰδιαίτερα στά
Κέντρα Ἀποφάσεων.
Αὐτά τά Κέντρα Ἀποφάσεων πάντοτε
προσπαθοῦσαν νά τά ἁλώσουν οἱ σέκτες
γνωρίζοντας τή σπουδαιότητά τους ὡς
πολλαπλασιαστές πρός τή βάση.
Σάν κοσμοθεωρίες (ψυχοναρκωτικά),
ἀποδεικνύεται ὅτι πάντα συμβάδιζαν μέ
τήν Παγκοσμιοποίησ
 η ἡ ὁποία ἐργάζεται
μέ ὅλα τά μέσα γιά τόν ἀπόλυτο οἰκονομι
κό ἔλεγχο καί τήν ὑποδούλωση τῶν λαῶν.
Τόνιζε ἰδιαίτερα, ὁ μακαριστός π. Ἀντώ
νιος, τίς πολιτικοοικονομικές δραστηριό
τητες τῶν σεκτῶν μέ τήν στρατηγική τῆς
«Ἀντιστροφῆς τῆς Λογικῆς» καί τῆς «Ἀντί
στροφης Ἠθικῆς».
Οἱ σέκτες αὐτές διακρίνονται ἰδιαίτερα
καί σήμερα, μέ συνεχῆ ἀναφορά στή «Σω
τηρία τοῦ κόσμου», τή «Σωτηρία τῆς κοι
νωνίας», τή «Σωτηρία τῶν Κρατῶν» κ.λ.π.
Αὐτό φαίνεται καθαρά στά πολλά βιβλία
τοῦ π. Ἀντωνίου καί στήν συνεχῆ ἀρθρο
γραφία στό «Διάλογο», περιοδικό πού εἶχε
ἱδρύσει ὁ ἴδιος καί πού κυκλοφορεῖ σήμερα
σέ ἀρκετές χιλιάδες ἀντίτυπα, ἀλλά καί
διαδικτυακά.
Ἡ γιόγκα καί τό Πιλάτες εἶναι βασικές
τεχνικές τῶν σεκτῶν καί θεωρίες ἀσυμβί
2. http://www.trikalain.gr/politics/3141-Η-βουλήπληρώνει-καθηγητή-ιππασίας.html
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βαστες μέ τή Ὀρθόδοξη πίστη μας, εἶναι δέ
ἀπίστευτο γιά τή Δημοκρατική καί Ὀρθό
δοξη Ἑλλάδα νά ἔχει ἐπίσημα στό Κοινο
βούλιο ἀπό τό 2003 ὑπηρεσίες γιόγκα καί
πιλάτες πού δροῦν προσηλυτιστικά γιά τίς
σέκτες καί τίς ἀνατολικές θρησκεῖες μέ δυ
τικό φερετζέ.
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
3
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ἡ Ἐπιτροπή Σχολικῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ
Illinois ἀπέρριψε τό πρόγραμμα «Good
Choices» (Καλές Ἐπιλογές).
Τό Associated Press ἀναφέρεται σέ ἀπό
φαση τοῦ Δημοκρατικοῦ Βουλευτοῦ Daniel
J. Burke, νά ἐντάξει τό πρόγραμμα «Good
Choices» (Καλές Ἐπιλογές) μεταξύ διαφό
ρων ἐπιτυχημένων προγραμμάτων διδα
σκαλίας γιά τή διαμόρφωση τοῦ χαρακτή
ρα. Συνιστοῦσε μάλιστα ἀρχικά τό συγκε
κριμένο πρόγραμμα σάν, «κατευθυντήριες
γραμμές κοινῆς λογικῆς, μέ χρήση εἰδικῶν
ἐργαλείων, πού ὑποβοηθοῦν τά παιδιά στήν
ἀξιολόγηση καταστάσεων καί στή λήψη
ἀποφάσεων, πού θά βελτιώσουν τή ζωή
τους, ἀλλά καί τῶν ἄλλων».
Ἐν τούτοις, ὁ Burke ἀναγνώρισε ὅτι ὁ
σύνδεσμος μεταξύ τῆς Σαηεντολογίας καί
τοῦ «Good Choices» ἦταν πιό «στενός» ἀπ’
ὅ,τι φανταζόταν. Τό πρόγραμμα, ἕνα ὑπό
δειγμα τοῦ πῶς νά διδάξει κανείς ἠθικές
ἀξίες, βασίζεται στό βιβλίο «Ὁ Δρόμος
πρός τήν Εὐτυχία» (The Way to Happiness)
τοῦ ἱδρυτῆ τῆς Σαηεντολογίας, Λ. Ρόν Χάμ
παρντ. Ὁ Burke δήλωσε ὅτι θά ἀναθεωρ
 ή
σει τήν πρόταση καί θά τήν ἐπαναφέρει
διορθωμένη4.
3. Ἀναδημοσίευση ἀπό τό Fair News, Ἰούλιος 2011 &
Washington Post, 11/5/2011.
4. Μένει νά δοῦμε ἐάν οἱ καταγγελίες αὐτοῦ καί
τοῦ ἑπόμενου σχόλιου πού ἀφοροῦν στή Σαηεντολογία
ἔχουν βάση ἤ ὄχι. Γι’ αὐτό, ἐπί τοῦ παρόντος, τίς
ἀναδημοσιεύουμε μέ κάθε ἐπιφύλαξη.
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΤΗΣ ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑΣ5
Τό Πολιτειακό Δικαστήριο τῆς πόλης
Shchyolkovo ἀποφάνθηκε ἐπί ὑποθέσεως,
πού ξεκίνησε ἀπό τό Γραφεῖο τοῦ Γενικοῦ
Εἰσαγγελέα τῆς Ρωσίας, ὅτι τά βασικά
κείμενα τῆς Σαηε ντολογίας, συμπεριλαμ
βανομένου τοῦ «What is Scientology?» (Τί
εἶναι ἡ Σαηεντολογία;), τοῦ Λ. Ρόν Χάμ
παρντ, ἀποτελοῦν «πρόσκληση σέ ἐξτρε
μιστική δραστηριότητα» καί τά ἐνέταξαν
στήν «Ὁμοσπονδιακή Λίστα Ἐξτρεμιστι
κοῦ Ὑλικοῦ», οὐσιαστικά ἀπαγορεύοντας
τή διακ
 ίνησή τους στή χώρα.
Ὁ Πρόεδρος ἔκρινε, μέ βάση τίς μαρτυ
ρίες εἰδικῶν, ὅτι τό ὑλικό του Λ. Ρόν Χάμ
παρντ «ἔχει σάν στόχο τή δημιουργία ἀπο
μονωμένης κοινωνικῆς ὁμάδας, τῆς ὁποίας
τά μέλη εἶναι ἄψογα ἐκπαιδευμένα στήν
ἐκτέλεση τῶν καθηκόντων τους, ἕνα μεγάλο
μέρος τῶν ὁποίων εἶναι ὁ πόλεμος ἐναντίον
τοῦ ὑπόλοιπου κόσμου».
Κατά τήν ἀναφορά (Moscow Times,
4/7/2011), ἐκτός του «Τί εἶναι ἡ Σαηε ντολο
γία;», ἔχουν ἀπαγορευτεῖ δύο τουλάχιστον
δωδεκάδες ἄλλα ἔντυπα. Ἡ περαιτέρω
κυκλοφορία ὑλικοῦ πού περιλαμβάνεται
στήν «Ὁμοσπονδιακή Λίστα» μπορεῖ νά
θεωρηθεῖ ὑποκίνηση μίσους καί τιμωρεῖ
ται μέ ἕως καί πέντε χρόνια φυλάκιση.
Ἀξιόπιστη πηγή στή Ρωσία ἀναφέρει,
ὅτι τό γεγονός αὐτό ἀποτελεῖ μιά σημαντι
κή ἀπόφαση καί πιστεύεται πώς αὐτή εἶναι
ἡ ἀρχή ἑνός μακροῦ δρόμου.
Ἐκπρόσωποι Τύπου τῆς «ἐκκλησίας» τῆς
Σαηεντολογίας στή Ρωσία (ἐπίσημη ἱστο
σελίδα, στά ρωσικά) δήλωσαν ὅτι σκοπεύ
ουν νά ἐφεσιβάλουν κατά τῆς ἀπόφασης.

5. Ἀναδημοσίευση ἀπό τό Fair News, Ἰούλιος 2011
& http://jurist.org/paperchase/2011/07/russia-court-bansscientology-texts.php.
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ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΑΤΑΝΟΛΑΤΡΕΙΑ6
Σέ ἰσόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ἀρ
χηγός σατανιστικῆς σεξουαλικῆς σέκτας
στό Kidwelly, παραθάλασσιο χωριό τῆς
Οὐαλλίας.
Ὁ Λονδρέζος Colin Batley, 48 ἐτῶν, κα
ταδικάστηκε γιά περισσότερα ἀπό 20 σε
ξουαλικά ἀδικήματα εἰς βάρος παιδιῶν.
Τό κατηγορητήριο περιελάμβανε καί 11
βιασμούς.
Τήν ἀπόφαση ἐξέδωσε ὁ δικαστής Paul
Thomas, τοῦ Βασιλικοῦ Δικαστηρίου τοῦ
Swansea, ὁ ὁποῖος δήλωσε στόν κατηγο
ρούμενο πώς δέν ἐπρόκειτο ποτέ νά ἀπο
φυλακιστεῖ. «Εἶσαι κίνδυνος γιά τά παιδιά.
Ὁ πληθυσμός χρειάζεται νά προστατευθεῖ
ἀπό σένα», δήλωσε ὁ Πρόεδρος. «Ὑπάρχουν
σοβαρότατοι λόγοι ἀνησυχίας καί κίνδυνοι
σέ ἐνδεχόμενη ἀποφυλάκισή σου».
Τρεῖς γυναῖκες, συμπεριλαμβανομένης
τῆς ἀμφισεξουαλικῆς συζύγου τοῦ Batley,
Elain, πού εἶχε κακοποιήσ
 ει σεξουαλικά
στό σπίτι της ἀγόρια καί κορίτσια στή διά
ρκεια «Μαύρων Λειτουργιῶν», καθώς καί
δύο ἄλλες γυναῖκες, φυλακίστηκαν.
Οἱ συμμετέχοντες στίς σατανιστικές αὐ
τές συνάξεις φοροῦσαν μανδύες μέ κου
κοῦλες καί ἀνάποδους σταυρούς. Ἕνα λευ
κό ὕφασμα ἁπλωμένο ἐπάνω σέ τραπέζι
μαζί μέ ἀναμμένα κεριά καί θυμίαμα χρη
σιμοποιότ αν σάν βωμός. Ὑπῆρχαν δοχεῖα
μέ φίδια καί σατανιστικά σύμβολα. Τό
τελετουργικό συμπεριλάμβανε ὕμνους καί
τελείωνε μέ ὁμαδικό σέξ. Η Elain Batley, 47
ἐτῶν, κρίθηκε ἔνοχη μέ τρεῖς κατηγορίες
γιά ἀνάρμοστη συμπεριφορά καί σεξουα
λική δραστηριότ ητα μέ παιδιά καί φυλα
κίστηκε γιά ὀκτώ χρόνια. Ὁ δικαστής Paul
Thomas τῆς εἶπε «Ἤσουν ἕτοιμη νά ἐκτελέ
σεις τίς διαταγές τοῦ συζύγου σου ἀκόμη
καί στίς πιό ἀπεχθεῖς συνθῆκες. Ὑπῆρξες
6. Ἀναδημοσίευση ἀπό τό Fair News, Ἰούλιος 2011 &
The Daily Mail, 10-11/3/ 2011 & The Times, 12/3/ 2011.

25

πρόθυμο καί ἀναπόσπαστο μέρος αὐτῶν
τῶν ἐνεργειῶν».
Ο Batley, ὡς ἐπαγγελματίας, διετέλεσε
κατά διαστήματα security ἀσφάλειας προ
σώπων καί ἐκτροφέας σκύλων καί σιαμέ
ζων γάτων.
Ο Batley καί ἡ γυναίκα του Elain εἶχαν
ἀναμιχθεῖ μέ τόν ἀποκρυφισμό ἀπό τήν πε
ρίοδο τοῦ γάμου τους, πρίν τριάντα χρόνια.
Εἶχαν ἐμμονή μέ τόν Aleistair Crowley, τόν
πλέον διαβόητο σατανιστή τοῦ εἰκοστοῦ αἰώ
να, τόν αὐτοαποκαλούμενο «Τό Μεγάλο Θη
ρίο», πού ἀπέκτησε τόσο κακή φήμη, ὥστε νά
μείνει γνωστός ὡς «ὁ πιό διεφθαρμένος ἄν
θρωπος στόν κόσμο». Εἶναι μάλιστα γνωστό
ἕνα ἀπό τά ἐκδοθέντα κείμενα τοῦ Crowley
πού δηλώνει: «Ὅλες οἱ ἐνάρετες γυναῖκες ἄς
εἶναι ἄξιες περιφρόνησης. Ἡ σεξουαλική πρά
ξη μέ τόν ὁποιονδήποτε δέν πρέπει ἁπλᾶ νά
ἐπιτρέπεται, ἀλλά νά ἐνθαρρύνεται».
Στή συνέχεια τῆς δικαστικῆς διαδ
 ικα
σίας, ἡ ὑπαρχηγός τοῦ Batley, Jacqueline
Marling, 42 ἐτῶν, χαρακτηρίστηκε ἀπό τόν
δικαστή σάν «ἡ ἀμέσως ἑπόμενη ὑπεύθυνη
στό ἀνατριχιαστικό αὐτό δρᾶμα» καί κα
ταδικάστηκε σέ δωδεκαετῆ κάθειρξη. Τό
δικαστήριο τήν καταδίκασε γιά ὑπόθαλψη,
ὑποβοήθηση καί ὑποκίνηση σέ βιασμό, πα
ρακίνηση σέ πορνεία, ἀνάρμοστη συμπε
ριφορά σέ παιδιά καί παρακίνηση παιδιῶν
σέ σεξουαλική δραστηριότητα. Ὁ Δικαστής
Thomas τῆς εἶπε: «Στήν περίπτωσή σας,
συνεργάστηκαν δύο κακόβουλα πνεύματα.
Δέν ἐπέδειξες ἴχνος μεταμέλειας ἤ συγκί
νησης παρά μόνον κάποια δάκρυα αὐτολύ
πησης ὅταν ἀκούστηκε ἡ ποινή σου. Ἔζησες
μέ ἀκραῖο τρόπο σύμφωνη μέ τά ἰδανικά τοῦ
μέντορά σου, Aleistair Crowley».
Ἡ Shelly Millar, 35 ἐτῶν, τρίτο μέλος τῆς
σέκτας, φυλακίστηκε γιά πέντε χρόνια. Οἱ
κατηγορίες ἐναντίον της ἦταν: ἀνάρμοστη
συμπεριφορά καί σεξουαλική δραστηρι
ότητα μέ παιδιά. Ἡ Millar ἐκδιδόταν κατ’
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ἐπάγγελμα, ἀποκαλοῦσε τόν Batley: «Κύ
ριέ μου» καί τοῦ ἔδινε τό ἕνα τέταρτο τῶν
ἀποδοχῶν της.
Ἄλλο μέλος, ὁ Vincent Barden, 70 ἐτῶν,
ἀποδέχτηκε τήν κατηγορία γιά ἐπίθεση μέ
ἀνήθικους σκοπούς σέ ἀνήλικο κορίτσι καί
καταδικάστηκε σέ κάθειρξη τριῶν ἐτῶν.
Παρά τή σύλληψη καί καταδίκη τῶν
ἀνωτέρω, ἡ ἀστυνομία πιστεύει, ὅτι ὑπάρ
χουν κι ἄλλα μέλη τῆς ὀργάνωσης πού
παραμένουν ἄγνωστα. Κατά τή διάρκεια
τῆς δίκης , πού διήρκεσε πέντε ἑβδομάδες,
ἔγινε γνωστό ὅτι εἶχε γίνει μηνυτήρια ἀνα
φορά γιά τόν Batley στήν Ὑπηρεσία Κοι
νωνικῆς Μέριμνας τοῦ Carmarthenshire τό
2002, ἀπό μιά συγγενῆ του. Εἶχε δηλωθεῖ
πώς ὁ Batley εἶχε κακοποιηθ
 εῖ ἀπό τόν ἴδιο
του τόν πατέρα καί πώς «ἡ ἱστορία ἐπρό
κειτο σίγουρα νά ἐπαναληφθεῖ». Παρ’ ὅλα
αὐτά δέν πάρθηκε κανένα μέτρο καί ἡ κα
κοποίηση συνεχίστηκε ἄλλα ὀκτώ χρόνια.
Ἕνα ἀπό τά θύματα ἀνέφερε ὅτι βιά
στηκε σέ ἡλικία ἕντεκα ἐτῶν κι ἔμεινε ἔγ
κυος ἀπό τόν Batley, ὁ ὁποῖος τήν ἀπέτρε
ψε ἀπό τήν ἔκτρωση, λέγοντάς της πώς:
«τά μωρά ἀνῆκαν στή σέκτα κι ὄχι στίς
μητέρες τους». Ἄλλη γυναίκα κατέθεσε
στό δικαστήριο, ὅτι ἐξαναγκάστηκε νά κά
νει σέξ μέ τόν Batley σέ ἡλικία δεκαπέντε
ἐτῶν κι ὅτι ὑποχρεώθηκε νά λάβει μέρος
σέ σεξουαλικές πράξεις μέ τήν σύζυγό του
καί ἄλλους ἄνδρες καί γυναῖκες. Δήλωσε:
«Μοῦ εἶπαν πώς θά μέ σκότωναν, ἄν δέν ἐν
τασσόμουν στήν ὀργάνωση. Ὁ Colin Batley εἶ
χε ὅπλο καί τό ἔφερνε στίς συγκεντρώσεις.
Ἤμουνα τόσο τρομοκρατημένη, πού ἔκανα
ὅ,τι μοῦ ἔλεγαν». Τήν εἶχε ἀπειλήσει, πώς
θά τήν δολοφονοῦσαν «οἱ ἐκτελεστές τῆς
σέκτας» ἐάν δέν ἐνέδιδε στίς ἀπαιτήσεις
του.
Μία ἀκόμη μάρτυρας γέννησε ἀφοῦ τήν
μεταχειρίστηκαν σάν «σεξουαλικό παιχνί
δι» ὅλης τῆς ὁμάδας. Ὁ Batley τή διέταξε,
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νά μήν κάνει ἔκτρωση, ἀλλά νά κρατήσει
τό «μαγικό» παιδί.
Τελικά, πέρυσι, ἕνα ἀπό τά θύματα πῆ
γε στήν ἀστυνομία. Ὁ Batley εἰδοποιήθηκε
σχετικά ἀπό ἄγνωστη πηγή, μέσα ἀπό τό
ἀνακριτικό τμῆμα καί μέχρι νά συλληφθεῖ
εἶχε καταστρέψει ἱκανό ἐνοχοποιητικό ὑλι
κό. Παρ’ ὅλα αὐτά, οἱ ἀστυνομικοί ἀνα
κάλυψαν ταινίες σχετικές μέ δύο ἀπό τά
θύματα.
Μία συλλογική δήλωση ἀπό τά θύμα
τα συντάχθηκε, μετά τό πέρας τῆς δίκης:
«Αὐτό ὑπῆρξε ἕνα ἐφιαλτικό ταξίδι γιά τόν
καθέναν ἀπό μᾶς κι ἐλπίζουμε ὅτι μπορεῖ
νά γίνει τό ξεκίνημα γιά μιά καινούργια
ἀρχή. Ἀποκτήσαμε τήν ἐμπειρία τῆς χειρό
τερης πλευρᾶς τῆς ζωῆς καί αὐτό πού ὅλοι
μας ἐπιθυμοῦμε τώρα εἶναι νά συνεχίσουμε,
προχωρώντας μπροστά. Θά θέλαμε νά ποῦ
με σέ ὅποιον τυχόν ἀπέκτησε παρόμοια ἐμ
πειρία, νά ψάξει βαθιά μέσα του καί νά βρεῖ
τό θάρρος νά τό καταγγείλει εἴτε σέ κάποιο
μέλος τῆς οἰκογένειάς του, σέ κάποιο φιλικό
του πρόσωπο ἤ στήν ἀστυνομία. Μή φοβη
θεῖτε καί μήν ὑποφέρετε μόνοι».
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΛΗΤΤΕΙ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΓΚΟΥΡΟΥ...
Ἡ Shri Mataji Nirmala Devi (Σρί Ματα
τζί Νιρμάλα Ντέβι), ἱδρύτρια καί ἀρχηγός
τῆς Sahaja Yoga (Σαχάτζα γιόγκα), πέθανε
7
στίς 23 Φεβρουαρίου 2011 , στή Γένοβα, σέ
ἡλικία 88 ἐτῶν. Ὁ θάνατός της, σύμφωνα
μέ δημοσιεύματα στόν Ἀγγλικό Τύπο δέν
ἀνακοινώθηκε στή Βρεταννία μέχρι τήν
5η Ἀπριλίου 2011, ὁπότε παρουσιάστηκε
στούς Τάϊμς ἕνα «Ἀφιέρωμα στήν Ἁγιότη
τά Της, Σρί Ματατζί Νιρμάλα Ντέβι».
Σχόλιο τοῦ «Διαλόγου»: Πρόκειται
γιά τή Nirmala Srivastava8 (τό γένος Salve
7. Ἀναδημοσίευση ἀπό τό Fair News, Ἰούλιος 2011.
8. http://en.wikipedia.org/wiki/Nirmala_Srivastava &
http://en.wikipedia.org/wiki/Shakti
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Nirmala, εὐρύτερα γνωστή ὡς Shri Mataji
Nirmala Devi, 21/3/1923 – 23/2/2011) ἱδρύ
τρια τῆς Sahaja Yoga, ἑνός «νέου θρη
σκευτικοῦ κινήματος» ἤ «θρησκείας τῆς
νεότητος» (new religious movement), πού
γιά τούς ὀπαδούς της –καί κατά δήλωσή
της- ἦταν ἡ «πλήρης ἐνσάρκωση τῆς Adi
Shakti» καί ὡς τέτοια λατρεύετ αι σέ περισ
σότερες ἀπό 140 χῶρες συμπεριλαμβανο
μένης καί τῆς χώρας μας9.
Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ἡ Shakti ἀντι
προσωπεύει γιά τούς ἰνδουισ
 τές καί γιά τό
σύνδρομο τῆς «Νέας Ἐποχῆς » τήν «ἱερ
ή
δύναμη» ἤ τήν «ἀρχέγονη κοσμική ἐνέρ
γεια πού ἐμψυχώνει καί συντηρεῖ ὅλο τό
σύμπαν». Ἀκόμη, ἡ Shakti ἀποτελεῖ προ
σωποποίηση τῆς «θείας γυναικείας δημι
ουργικῆς δύναμης», συχνά δέ ἀναφέρεται
ὡς «Ἡ Μεγάλη Θεϊκή Μητέρα».
Βασικός στόχος τῆς Sahaja Yoga εἶναι
ἡ «ἀφύπνιση τῆς Κουνταλίνι Σάκτι», πού
κατά τήν παράδοση τῆς Γιόγκα, συνιστᾶ
τή «δύναμη τῆς ζωῆς», τή σεξουαλική
ἐνέργεια «πού μπορεῖ νά ἀφυπνιστεῖ ὡς
συνειδητή δημιουργικότητα». Οἱ πρακτι
κές αὐτῆς τῆς «ἀφύπνισης» ἀφοροῦν σέ
σεξουαλικές δραστηριότητες πού ποικί
λουν ἀπό ὀργάνωση σέ ὀργάνωση, ἀπαν
τῶνται δέ καί στόν νεοσατανισμό (Aleistair
Crowley).
ΠΥΡΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ10
Ἄλλη ἐκδοχή γιά τήν ἐπικείμενη
καταστροφή τοῦ κόσμου
Ὁ Γαλλικός Κυβερνητικός Ὀργανισμός
Μιβιλίντ (Miviludes) πού παρακολουθεῖ
σέκτες καί ὕποπτες κινήσεις «πνευματι
κοῦ», θρησκευτικοῦ χαρακτήρα, ἀναφέρει
9. Βλ.: «Ὁμάδες ἀσυμβίβαστες μέ τήν Ὀρθόδοξη πί
στη», ἔκδ. Ζ΄ Πανορθόδοξης Συνδιάσκεψης Ἐντεταλμέ
νων Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί πα
ραθρησκείας, σ. 75, ἀριθμ. 201.
10. Ἀναδημοσίευση ἀπό τό Fair News, Ἰούλιος 2011 &
The Times, 16 Ἰουνίου 2011.
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πώς, οἱ συνήθεις φυσικές καταστροφές, τό
διαδίκτυο καί οἱ Γαλλικοί φόβοι γιά μία οἰ
κονομική καταστροφή, συνωμοτοῦν ὥστε
νά κάνουν ἀξιόπιστες τίς «προβλέψεις» γιά
πιθανή αὐτοκαταστροφή τοῦ κόσμου στίς
21 Δεκεμβρίου 2012.
Ἡ Miviludes ἔθεσε τή Γαλλία σέ συνα
γερμό μπροστά στόν κίνδυνο μαζικῶν αὐ
τοκτονιῶν ἀπό ὀπαδούς ὀργανώσεων πού
προφητεύουν σχετικά μέ ἕναν ἐπικείμενο
Ἁρμαγεδδώνα.
Ἡ Γαλλική Κυβέρνηση φοβᾶται, πώς
θά μποροῦσε νά ὑπάρξει τό ἐνδεχόμενο
μεγάλης εἰσροῆς προσήλυτων στό ὀρεινό
χωριό Bugarach, στή νοτιοδυτική Γαλλία,
τό ὁποῖο σύμφωνα μέ φῆμες στό διαδί
κτυο θά ἐπιβιώσει κατά τήν «ἡμέρα τῆς
Κρίσεως». Ὁ George Fenech, πρόεδ
 ρος τῆς
Miviludes, δικαστής καί πρώην μέλος τοῦ
Κοινοβουλίου, ἐπισκέφθηκε τήν περιοχή
μεταξύ Perpignan καί Carcassonne γιά νά
ἐνημερωθεῖ ἀπό τίς ἀστυνομικές ὑπηρεσί
ες πληροφοριῶν καί τούς τοπικούς ὑπεύ
θυνους.
Γκουρού, ὀπαδοί, μάγοι, θεραπευτές καί
ἄλλοι ἔχουν φθάσει ἐκεῖ, περιμένοντας
τήν Ἀποκάλυψη τό ἑπόμενο ἔτος. Τήν Δευ
τέρα, 13 Ἰουνίου 2011, ἀργία τῆς ἑορτῆς τῆς
Πεντηκοστῆς, τό Bugarach, πού θεωρεῖται
ἄσυλο τῶν Α.Τ.Ι.Α. (U.F.O.), κατακλύσθηκε
ἀπό τουρίστες πιστούς τοῦ Ἁρμαγεδδώνα.
Ὁ George Fenech ἀπέρριψε τίς ἐσχα
τολογικές «προφητεῖες» χαρακτηρίζοντάς
τις «χονδροειδές συνονθύλευμα φτηνῆς
ἀστροφυσικῆς», ἀλλά προσέθεσε πώς ὁ
«Ἀποκαλυπτικός Πυρετός» δέν εἶναι
ἀστεῖο θέμα, ἀναφερόμενος «στόν τρόμο
καί τά δράματα πού ἔχουν προκαλέσει μέ
τίς ψευδοδιδασκαλίες τους οἱ σέκτες τά τε
λευταῖα χρόνια, δημιουργώντας στό κοινό
ἀκραῖο ἄγχος». Χαρακτηριστικό παράδειγ
μα, οἱ 74 αὐτοκτονίες ὀπαδῶν τοῦ Ναοῦ
τοῦ Τάγματος τοῦ Ἡλίου, περί τά τέλη τῆς
δεκαετίας τοῦ 1990.
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Σφυγμομετρήσεις ἀναφέρουν τακτι
κά, πώς ἡ Γαλλία εἶναι μία ἀπό τίς πλέον
ἀπαισιόδοξες χῶρες στόν κόσμο στό θέ
μα αὐτό. Τό Ἵδρυμα Fondapol, στό Παρί
σι, ἀναφέρει σέ σχετική δημοσκόπηση,
πώς μόνο τό 17% τῶν νέων ἀπό ἡλικίας
16 ἕως 29 ἐτῶν πιστεύουν ὅτι «εἶναι εὐ
οίωνες οἱ προοπτικές γιά τήν Γαλλία».
Ἀνάμεσα σέ 25 χῶρες, στίς ὁποῖες ἔγινε
ἡ ἔρευνα, αὐτή ἦταν ἡ χαμηλότερη θέση
μαζί μέ τούς Ἕλληνες. Οἱ νεαροί Βρετα
νοί ὑπῆρξαν πιό αἰσιόδοξοι, σέ ποσοστό
34%, ἐνῶ οἱ Ἰνδοί, Κινέζοι καί Βραζιλιάνοι
ἦσαν πολύ ὑψηλότερα κατά 83% καί 72%
ἀντίστοιχα.
ΚΕΝΤΡΟ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ
11
- ΑΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Γιατρός, πού δώρισε ὅλη τήν κτηματι
κή του περιουσία, στό χωριό Queen Camel,
κοντά στό Yeovil τοῦ Somerset, στή Με
γάλη Βρετανία, ἀξίας 750.000 λιρῶν, στή
γκουρουιστική σέκτα «Self Realization
Meditation Healing Centre» («Κέντρο Αὐ
τογνωσίας, Διαλογισμοῦ & Θεραπείας»)
δήλωσε: «ἀργότερα κατάλαβα ὅτι ἦταν δυ
νατόν κάποιος νά βρεθεῖ κάτω ἀπό τήν ἐπιρ
ροή κάποιου ἄλλου ἀνθρώπου».
Ὁ Δρ. Yehu Azaz12, πρώην Διευθυντής
τῆς Παιδιατρικῆς Κλινικῆς στό νοσοκο
μεῖο Taunton & Somerset, ἐγκατέλειψε τήν
καριέρα του καί μετακόμισε στό κοινόβιο
μαζί μέ τή σύζυγό του. Ὅταν ἐκείνη ἐγ
κατέλειψε τήν ὁμάδα καί ἀποπειράθηκε
νά μηνύσει τή σέκτα, ὁ Azaz κατέθεσε στό
δικαστήριο ἐναντίον της. Ἐν τούτοις, μετά
δέκα χρόνια κι ὁ ἴδιος ἐγκατέλειψε τήν ὀρ
γάνωση, καθώς ὑπέστη νευρικό κλονισμό.
11. Ἀναδημοσίευση ἀπό τό Fair News, Ἰούλιος 2011 &
Daily Mail, 29/1/2011.
12. http://www.dailymail.co.uk/news/article-1198318/
Doctor-sues-guru-millions-unduly-influencing-hand-750000-fortune.html
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Σήμερα ἔχει ἐπιστρέψει στήν ἐργασία του
ὡς παθολόγος, ἐνῶ ὁ γάμος του ἔχει δια
λυθεῖ.
Ἡ ὀργάνωση «Self Realization Meditation
Healing Centre» γνωστή καί ὡς «Denton
Realization Healing Charitable Trust» («Φι
λανθρωπικό Σωματεῖο Ντέντον γιά Αὐ
τογνωσία καί Θεραπεία», ἱδρύθηκε ἀπό
τήν 80χρονη Mata Yogananda Mahasaya
Dharma, Mataji (Μάτα Γιογκανάντα Μαχα
σάυα Ντάρμα, Ματατζί), Ἀγγλίδα, ὀνομα
ζόμενη ἀρχικά Judy Rena Denton.
Ἡ σέκτα ἱδρύθηκε τό 1988 κι ἔχει ἀλλά
ξει ὀνομασία δύο φορές. Πρόσφατη ἔρευνα
περί τά οἰκονομικά της, ἀπεκάλυψε ἀπο
θεματικό τῆς τάξεως τῶν 2.000.000 λιρῶν.
Ἄλλες θυγατρικές τῆς ὀργάνωσης, πού
διοικοῦνται ἀπό τό συνεταιρισμό «Alpha Omega Family» («Οἰκογένεια Ἄλφα - Ὠμέ
γα»), δροῦν σάν «θεραπευτικά κέντρα»
στήν Ἀγγλία, τίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, τόν
Καναδά, τήν Αὐστραλία καί τή Νέα Ζη
λανδία.
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Ἄλλο θύμα τῆς ἴδιας ὀργάνωσης, ὁ
Richard Curtis13, 53 ἐτῶν, πρώην ἀξιωμα
τικός τῆς RAF (Βασιλικῆς Ἀεροπορίας τῆς
Μεγάλης Βρετανίας), χάρισε στή σέκτα τήν
ἀγροικία του στήν Οὐαλία, ἀξίας 800.000
λιρῶν. Ὁ Curtis κατέθεσε στό Ἀστικό Δι
καστήριο τοῦ Cardiff, πώς τοῦ εἶχε γίνει
πλύση ἐγκεφάλου ὥστε νά πιστέψει, ὅτι
ὁ μόνος δρόμος πρός τήν ἀληθινή φώτιση
καί εἰρήνη ἦταν νά παραδώσει ὅλα του τά
ἐπίγεια ἀγαθά.
Τό Δικαστήριο ἀπεφάνθη πώς ὁ Curtis
εἶχε μέν «ἐπηρεαστεῖ ὑπερβολικά, ἀλλά
ἐπιφυλάχθηκε ὡς πρός τήν κατηγορία πε
ρί πλύσης ἐγκεφάλου». Τό θῦμα σχεδιάζει
νά συνεχίσει τή δικαστική διαδ
 ικασία πρός
τήν ὀργάνωση, ἀλλά καί πρός τήν πρώην
σύζυγό του, Fiona, πού ἐμπλέκεται στήν
ὑπόθεση, καθώς συνεχίζει νά εἶναι ἐνταγ
μένη στή σέκτα.
13. http://www.dailymail.co.uk/news/article-1350710/
Former-RAF-officer-claims-brainwashed-gur-wins-800khouse-gave-away.html

ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ
Λειτουργοῦν καί ἐφέτος, στά πλαίσια τῆς Π. Ε. Γ., οἱ ἑξῆς Ὁμάδες Μελέτης τοῦ
Σκηνικοῦ τῶν Αἱρέσεων καί τῆς Παραθρησκείας:
1. Ὁμάδα Μελέτης τῆς ἱστορίας, ἐξέλιξης, διδασκαλίας καί δράσης τῆς Ἑταιρείας
«Σκοπιά» τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ». Κάθε Πέμπτη, 5.30΄-6.30΄ μ.μ.
2. Ὁμάδα Μελέτης τῆς ἱστορίας, ἐξέλιξης, διδασκαλίας καί δράσης τῶν Πεντη
κοστιανῶν. Κάθε Δευτέρα, 6.00΄-8.00΄ μ.μ.
3. Ὁμάδα Μελέτης τοῦ σκηνικοῦ τῆς «Νέας Ἐποχῆς» (Γκουρουϊστικές, Ἀποκρυ
φιστικές, Ἐναλλακτικές, Νεο Γνωστικές, Σατανιστικές κ.λπ. ὁμάδες). Κάθε Πέμ
πτη, 7.00΄-9.00΄ μ.μ.
Τά Μαθήματα πραγματοποιοῦνται σέ αἴθουσα τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου τῆς Ἁγίας
Παρασκευῆς (Ἀποστόλου Παύλου 10, δύο δρόμους δεξιά, μετά τήν Ε.Ρ.Τ.). Τηλ. ἐπι
κοινωνίας: 210 6396 665.
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ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Ἀπό τό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 89,5 FM, μεταδίδεται ἡ ἐκπομπή:
«Ἀλλοτρίωση δόγματος - ἀλλοτρίωση ἤθους». Σάββατο, 17.00-17.30.
Ἐπιμελεῖται καί παρουσιάζει ὁ Πρωτοπρ. π. . Βασίλειος Γεωργόπουλος.
Ἀπό τό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας, 91,2 FM, μεταδίδονται οἱ ἐκπομπές:
α) «Ἀντιαιρετική Δράση». Σάββατο, 14.15-15.00.
Ἐπιμελοῦνται καί παρουσιάζουν ὁ Πρωτοπρ. π. Κυριακός Τσουρός καί ὁ κ. Δημ. Κόκκορης.
β) «Σεμινάριο Ὀρθοδόξου Πίστεως», Σάββατο, 18.00-19.00.
(Οἱ ὁμιλίες πού πραγματοποιοῦνται στόν Ἱ. Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς, κάθε Κυριακή).
Ἱστοσελίδα τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:
www.ecclesia.gr, e mail: ierasynodos@ecclesia.gr
Ἱστοσελίδα τῆς ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ:
www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/heresies/HERESIES.HTM
e mail: aireseis@gmail.com τηλ. 210 7272240-3, fax: 210 7272244
Ἱστοσελίδα τῆς Π. Ε. Γ.: www.ppu.gr τηλ. 210 6396665, fax: 210 6082219

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΜΟΥΣΙΚΗ,
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΤΑΙΝΙΕΣ
Πλήρως ἐναρμονισμένη παρουσιάζεται
ἡ σύγχρονη τηλεοπτική εἰδησεογραφία μέ
κάποιες πρόσφατες ἐπιστολές ἀναγνωστῶν
μας, πού ἀνησυχοῦν γιά τό ποῦ μᾶς ὁδη
γοῦν τά Μ.Μ.Ε. Παραθέτουμε, λοιπόν, κά
ποιες ἐνδεικτικές περιπτώσεις -μικρό δεῖγμα
ἀπό τίς ἑκατοντάδες πού βλέπουν τό φῶς
τῆς δημοσιότητας-, διαπιστώνοντας ὅτι κι
ὁ χῶρος τῆς διαφήμισης, τῆς μουσικῆς ρόκ
σκηνῆς, καθώς καί τῶν τηλεοπτικῶν σειρῶν
γιά νέους, δυστυχῶς, δέν πάει πίσω...
Μετά τή διαφημιστική καμπάνια γιά τό
παιδικό γάλα «Νουνού ἐλαφρύ», πού χρη
σιμοποίησε σάν ὄχημα τή γιόγκα γιά νά
προωθήσει τό σχετικό προϊόν, ἀκολούθη
σε καί ἡ ἑταιρία πού προωθεῖ τίς παιδικές
πάνες «Libero». Ὁ θεατής παρακολουθεῖ
ἕνα μωρό στή θέση τοῦ δασκάλου νά κάνει
κινήσεις τίς ὁποῖες ἀντιγράφει ὁλόκληρη
ὁμάδα ἐνηλίκων, οἱ ὁποῖοι βρίσκονται σέ
αἴθουσα γυμναστηρίου ἀσκούμενοι στή
γιόγκα καί στίς τεχνικές τοῦ διαλογισμοῦ.
Περί τά μέσα Νοεμβρίου, ἀπό τό κεντρικό
δελτίο εἰδήσεων τοῦ τηλεοπτικοῦ καναλιοῦ
Star, παρουσιάστηκαν, παρμένα ἀπό ἀγγλό
φωνα τηλεοπτικά κανάλια, σάν ἐξαιρετικά
σημαντική εἴδηση, ἀποσπάσματα ἀπό συ
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ναυλίες τοῦ τραγουδιστῆ τοῦ ρόκ συγκρο
τήματος τῶν Kiss, Jean Simmons -σέ πλήρη
δράση χεβυ-μεταλλικοῦ παροξυσμοῦ-, ἐνῶ
παράλληλα ἐκθειάζονταν ἡ πολύ ἐπιτυχη
μένη πορεία του ὡς ἐπιχειρηματία.
Ἀπό τό κρατικό τηλεοπτικό κανάλι τῆς
ΝΕΤ προβάλλεται σέ καθημερινή βάση κά
θε ἀπόγευμα ἡ τηλεοπτική σειρά, «Ὁ Ἐκλε
κτός». Ἡ ὅλη ἀτμόσφαιρα κινεῖται στό χῶρο
τοῦ σκληροῦ ἀποκρυφισμοῦ καί θυμίζει ἔν
τονα τή γνωστή κινηματογραφική σειρά «Ὁ
Ἄρχοντας τῶν Δαχτυλιδιῶν» τοῦ Tolkien,.
Ἀπό συγκεκριμένες τηλεοπτικές ἐκπο
μπές ποικίλου ἐνδιαφέροντος, ἀλλά καί
ἀπό δελτία εἰδήσεων ἰδιωτικῶν καναλιῶν
-καί ὄχι μόνο-, ἔγινε τόν τελευταῖο καιρό
ἐκτεταμένη ἀναφορά γιά τή συνέχεια τῆς
ἐπιτυχημένης κινηματογραφικῆς σειρᾶς
«Twilight». Ἡ ἐν λόγῳ ταινία, ὡς γνωστό
ἀσχολεῖται μέ τό εἰδύλλιο ἀνάμεσα σέ μία
κοπέλα καί σ’ ἕναν βρυκόλακα.
Ἀπό τά παραπάνω, βγαίνει τό συμπέ
ρασμα ὅτι τό παγκόσμιο ἀποκρυφιστικό
λόμπι ἔχει βαλθεῖ νά ἐθίσει μέ συστηματι
κή προπαγάνδα τούς πάντες στόν ἀποκρυ
φισμό καί τίς πρακτικές του. Εἶναι ἀνησυ
χητικό, πώς στόχος πλέον εἶναι οἱ ὅλο καί
μικρότερες ἡλικίες. Ἄς μήν ἐφησυχάζουν,
λοιπόν οἱ ἁπανταχοῦ ὑπεύθυνοι...
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Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΥΤΟ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ
Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ «ΝΕΑ
ΕΠΟΧΗ» ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΝΗΡΙΑ
ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΟΦΕΩΣ.
ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΘΕΩΣ
ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΗΣ, ΕΚΘΕΤΕΙ
ΠΡΩΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΘΕΜΕΛΙΩΤΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΕ ΨΕΥΔΟ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΦΟΣ,
ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ, ΩΣ
«ΦΥΣΙΚΗ» ΚΑΙ «ΛΟΓΙΚΗ»
ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΔΗΘΕΝ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΑΛΗΘΕΙΩΝ», ΤΙΣ
ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΤΕ «ΠΕΡΝΑ» ΣΤΟΝ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΗ
ΑΝΑΦΟΡΑ, ΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
ΑΛΛΑ ΜΕ ΕΥΘΕΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ
ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ Ἤ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΤΙΣ ΑΒΑΣΙΜΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ,
τήν Π.Ε.Γ., τηλ.. 210 6396.665 ἤ τίς
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ Α. Ε. τηλ. 210 5238.305.
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ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ
τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου
καὶ συνεργατῶν του
1. «Ἡ Ὀρθοδοξία μας».
2. «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Πίστη-Λατρεία- Ζωή».
3. «The Orthodox Church. Its Faith, Worship and
Life».
4. « Ἡ ἀστρολογία στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας».
5. « Ποιμαντικὴ ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς
παραθρησκείας».
6. «Ἐγχειρίδιο αἱρέσεων καὶ παραχριστιανικῶν
ὁμάδων», (ἔκδ. Γ΄).
7. « Πεντηκοστιανοὶ καὶ Ὀρθοδοξία».
8. « Μετενσάρκωση ἢ Ἀνάσταση; Ὀρθόδοξη θεώρη
ση τοῦ Κακοῦ», (ἔκδ. Β΄).
9. «Ἀποκρυφισμός, Γκουρουϊσμός, “Νέα Ἐποχή”»,
(ἔκδ. Γ΄).
10. «Διαλογισμὸς ἢ προσευχή; Ὀρθόδοξη θεώρηση».
11. «Ἡ Λατρεία τῆς “Σκοπιᾶς”», (τόμος Α΄).
12. «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ καί Ὀρθοδοξία», (τόμος
Γ΄).
13. «Ἡ χαμένη ἀθωότητα. Περιπλανήσεις σὲ δρόμους
τοῦ Ἑωσφόρου».
14. « Νεοφανεῖς αἱρέσεις-Καταστροφικὲς Λατρεῖες
στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας».
15. «Ἐγκληματικὸ δόγμα. Ἐμπειρίες πρώην σατανι
στῶν».
16. « Ὁμάδες ἀσυμβίβαστες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη»,
ἔκδ. Ζ΄ Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως (Ἁλίαρτος
20-26/9/1995).
17. «Ναζισμὸς μὲ ἄλλο πρόσωπο. Μεθοδεύσεις ὁλο
κληρωτικῶν αἱρέσεων καὶ παραθρησκευτικῶν
ὁμάδων».
18. «Ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων. Προβληματικὴ καὶ
στρατηγική».
19. «Νεοσατανισμός. Ὀρθόδοξη θεώρηση καὶ ἀντι
μετώπιση».
20. «Ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς παραθρη
σκείας. Πρακτικὸς ὁδηγὸς γιὰ τὴν οἰκογένεια».
21. « Τὸ Νόημα τῆς ζωῆς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας».
22. «Καταστροφικὲς λατρεῖες στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξί
ας καὶ ἡ νομικὴ ἀντιμετώπισή τους».
23. «Αὐτογνωσία, αὐτοπραγμάτωση, σωτηρία».
24. «Ρωμαιοκαθολικισμός, Προτεσταντισμὸς καὶ Ὀρ
θοδοξία».

32

25. « Ἀφιέρωμα στὸν π. Ἀντώνιο Ἀλεβιζόπουλο» ἔκδ.
Π.Ε.Γ.
26. Μ
 οναχῆς Ἀντωνίας, «Νεοπεντηκοστιανοὶ στὴν
Ἑλλάδα», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
27. Ν
 ικολάου Σταυριανίδη, «Θρησκευτικὴ Ἐλευθε
ρία», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
28. Ν
 ικολάου Σταυριανίδη, «Θεοσοφία – “Νέα Ἐπο
χή”», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
29. Κ
 ωνσταντίνου Γρηγοριάδη, «Σχεδίασμα Ὀρθοδό
ξου Κατηχήσεως», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
30. Ἰωάννου Μηλιώνη, «Ναὶ ἢ ΟΧΙ στὸ Χάρι Πότερ;»,
ἔκδ. Π.Ε.Γ. (ἔκδ. Δ’).
31. Λ
 εωνίδου Ἰ. Φιλιππίδου. «Ἡ Παγκόσμιος προσ
δοκία Θεανθρώπου Λυτρωτοῦ», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
32. Κ
 ωνσταντίνου Γρηγοριάδη, «Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη
Ἑβδομάς», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
33. «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας», Γε
νικὴ θεώρηση, (τεῦχος 1ο).
34. « Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας»,
Καμπάλα κ.λπ. (τεῦχος 2ο).
35. « Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀλ
χημεία» (τεῦχος 3ο).
36. « Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἀποκρυφιστικὲς Ὁμάδες», Ροδόσταυροι κ.λπ.
(τεύχη 4ο-10ο).
37. « Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας. Νε
οαποκρυφισμὸς», (τεύχη 11ο-15ο).
38. «Ὁ ἀποκρυφισμὸς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας.
Μαγεία», (τεύχη 16ο-20ο).
39. « Σατανιστικὲς παγίδες» (σειρά Β΄).
40. Κ
 υριάκου Κυριαζόπουλου, «Σαηεντολογία», ἔκδ.
Π.Ε.Γ.
41. Κ
 ωνσταντίνου Χολέβα, «Ποιοὶ καὶ γιατί ἀμφισβη
τοῦν τὴν Ἑλληνορθόδοξη παράδοση;», ἔκδ. Π.Ε.Γ.
42. Ἄννας Μπουρδάκου, «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ.
Ἀπό τό Α στό Ω».
43. π. Κυριακοῦ Τσουροῦ, «Ὁ Νεοπαγανισμός τῆς
“Νέας Ἐποχῆς”».
44. Χρήστου Ταγαράκη, «Εἶναι ἡ γιόγκα σωματική
ἄσκηση-γυμναστική;».
Βιβλία ἄλλων ἐκδόσεων ποὺ συνιστοῦμε
1. «Ἡ Ὁμοιοπαθητικὴ ἀσυμβίβαστη μὲ τὴν Ὀρ
θόδοξη Πίστη», ἔκδ. Π.Ε.Γ Βορείου Ἑλλάδος,
(ἐξαντλήθηκε). Ὑπάρχει στήν ἰστοσελίδα: www.
orthodoxnet.gr/modules.php?op=modload&name=N
ews&file=article&sid=41
2. Μ
 οναχοῦ Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη, «Σύγχρονες
Αἱρέσεις. Μιὰ πραγματικὴ ἀπειλή», ἔκδ. Παρα
καταθήκη (τηλ. 2310 222511).
3. Β
 ουδιστικές αἱρέσεις στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας»,
ἐκδ. Παρακαταθήκη (τηλ. 2310 222511).
4. M. E. Johnes, α) «Ὁ Νίκ Μάρβελ καί ὁ πόλεμος μέ
τό θηρίο», β) «Ὁ Νίκ Μάρβελ καί ὁ μαρμαρωμένος
βασιλιάς», γ) «Ὁ Νίκ Μάρβελ καί τό νησί τῆς
Ἀφροδίτης», ἔκδ. Κ. Ε. Δ., Ι. Ν. Ἁγίου Νικολάου
Πατρῶν (τηλ. 2610 275022).
Τὰ βιβλία διατίθενται στὰ βιβλιοπωλεῖα. Ἂν δὲν
τὰ βρίσκετε μπορεῖτε νὰ ἀπευθυνθεῖτε στὴν Π.Ε.Γ,
τηλ. 210 6396665, προκειμένου νὰ σᾶς ἀποσταλοῦν
ἐπὶ ἀντικαταβολή.

